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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe 

USTRONIE MORSKIE
 

Ośrodek Wypoczynkowo–Rehabilitacyjny Wiktoria położony ok. 200 m  
od plaży, w centrum miejscowości. Obiekt posiada 120 miejsc 
noclegowych w budynku murowanym, w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych 
z łazienką. Do dyspozycji gości: jadalnia, sala gimnastyczna z mini 
siłownią, baza rehabilitacyjna, winda, świetlica, biblioteka, niewielki plac 
zabaw dla dzieci, boisko, miejsce do grillowania i rozpalenia ogniska, 
parking dozorowany płatny – 6 zł/doba (osoby posiadające ważną kartę 
parkingową – 3 zł/doba).  Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów  
- 5 zł/h oraz kijków do Nordic Walking – 10 zł za cały pobyt. Teren wokół 
ośrodka ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Ośrodek posiada bazę 
zabiegową i wykonuje następujące zabiegi: okłady borowinowe, masaż 
klasyczny, prądy zmienne, diadynamik, pole magnetyczne, materac 
masujący, fotel masujący, inhalacje solankowe, bioptron, sollux, laser, 
masaż wirowy, hydromasaż (płatny), krioterapia. 
 

Wpis do rejestru ośrodków OD/32/0012/19 ważny do 24.03.2022 r. 
Wpis do rejestru organizatorów turnusów OR/02/0007/21 ważny  
do 31.12.2024 r. Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku 
odbywają się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne dla 
osób: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami 
układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką,  
z upośledzeniem umysłowym, z chorobami neurologicznymi, z chorobą 

psychiczną, z cukrzycą, ze schorzeniami endokrynologicznymi, 
z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu moczowo-
płciowego, ze schorzeniami metabolicznymi, z alergią, z chorobami 
układu krwiotwórczego. 
 

Zakwaterowanie:  pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym. Część  pokoi z balkonami; pokoje na III piętrze są bez 
balkonów, w większości posiadają okna dachowe oraz ścięty sufit. 
Wszystkie pokoje wyposażone są standardowo: pojedyncze tapczany, 
szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne, telewizor, ręczniki (1 mały,  
1 duży dla każdej osoby) oraz podstawowy sprzęt plażowy (leżaki, 
parawany). Czajnik,  żelazko, lodówka -  ogólnodostępne na korytarzach. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
 

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 godziny 17.00, opuszczenie pokoju do godziny 
10.00, opieka medyczna - pielęgniarka, dwa badania lekarskie 
(początkowe i końcowe), 20 zabiegów wg wskazań lekarza (w dni 
robocze), realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, dwa wieczorki 
taneczne, ognisko, wycieczki (odpłatnie). Wczasy wypoczynkowe: 
świadczenia j.w. z wyłączeniem opieki medycznej i zabiegów. 

 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych (osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności), wczasów zdrowotnych, wypoczynkowych: 

Terminy turnus rehabilitacyjny wczasy zdrowotne wczasy wypoczynkowe 

 uczestnik opiekun os. dorosła os. dorosła 
dz. 3-10 lat             

1/2 wyż. 
wspólne spanie 

dz. 3-10 lat             
1/2 wyż. 

osobne spanie 

03.06-17.06.22 2000 1900 2160 2060 1340 1810 

18.06-02.07.22 2100 2000 2270 2160 1340 1910 

03.07-17.07.22 2130 2030 2300 2190 1340 1940 

18.07-01.08.22 2190 2090 2370 2260 1340 2010 

02.08-16.08.22 2190 2090 2370 2260 1340 2010 

17.08-31.08.22 2100 2000 2270 2160 1340 1910 

01.09-15.09.22 2000 1900 2160 2060 1340 1810 

16.09-30.09.22 1910 1810 2070 1960 1340 1710 

Dopłata do pokoju 1 osobowego - 250 zł (lipiec i sierpień - 300 zł). Zakwaterowanie w pokojach na III piętrze (bez balkonu) - zniżka - 50 zł za osobę 
(oprócz pokoi 313, 314 i 315 - bez skosów, przy zakwaterowaniu 2 osób w pokoju typu studio: 302, 303, 310, pokoi 1 osobowych). Dzieci do 3 lat 
bez świadczeń – 350 zł.  
TFG – 2 zł i TFP – 2 zł (dotyczy wczasów wypoczynkowych i wczasów zdrowotnych).  
Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 
 

Dojazd autokarem lub mikrobusem za dodatkową opłatą wg poniższego rozkładu jazdy: 

Miasto cena miejsce wyjazdu wyjazd powrót 

Kłodzko 280 parking przy motelu Korona (połączenie antenowe) 700 2000 

Ząbkowice Śl. 280 parking przy PKP (połączenie antenowe) 730 1930 

Dzierżoniów 280 zatoka przy Netto, ul. Batalionów Chłopskich (połączenie antenowe) 800 1900 

Świdnica 280 stacja paliw Shell ul. Sikorskiego - przy E. LECLERC (połączenie ant.) 830 1830 

Wałbrzych 280 parking przy hotelu Sudety ul. Parkowa (połączenie antenowe) 900 1800 

Świebodzice 280 parking przy Biedronce ul. Wałbrzyska (połączenie antenowe) 920 1745 

Strzegom 280 stacja paliw Shell Al. Wojska Polskiego 80G (połączenie antenowe) 930 1730 

Jawor 280 zatoczka obok cmentarza przy kwiaciarni Bukiecik (połączenie antenowe) 940 1715 

Legnica 280 stacja paliw Shell ul. Złotoryjska 172 10.00 1630 

Lubin 230 parking przy restauracji McDonald’s 1030 1600 

Polkowice 230 dworzec PKS 1045 1545 

Głogów 230 parking przy TESCO ul. Piłsudskiego 1110 1515 

Nowa Sól 230 stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 1140 1445 

Zielona Góra 230 pętla autobusów miejskich, ul. Wrocławska (wjazd od str. Raculi) 1200 1400 

Świebodzin 230 stacja paliw Orlen ul. Wojska Polskiego 41 1230 1330 

Międzyrzecz 230 stacja paliw Neo ul. Malczewskiego 1300 1300 

Gorzów Wlkp. 230 stacja paliw Shell ul. Kasprzaka 13 1330 1230 

Wyjazd z Ustronia Morskiego ok. godz. 9.00.      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. 


