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       Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne 

Dziwnówek 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Zorza położony nad samym morzem ok. 90 m od morza, tuż za wydmą z łagodnym zejściem 
na plażę.  Teren wokół ośrodka  jest ogrodzony i bezpieczny. Ośrodek składa się z dwóch jednopiętrowych budynków. Do dyspozycji 
gości: jadalnia, baza rehabilitacyjna, salka gimnastyczna z siłownią, świetlice, salka szkoleniowa, sala widowiskowa, pralnia, Wi-Fi w okre-
ślonych miejscach, boisko trawiaste (do siatkówki, piłki nożnej, badmintona), plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko oraz grill, stoły  
do ping-ponga, wypożyczalnia kijków nordic walking i sprzętu sportowego, recepcja, pralnia (płatna). W ośrodku wykonywane są nastę-
pujące zabiegi z zakresu: kinezyterapia (gimnastyka ogólnousprawniająca, zajęcia na sali gimnastycznej i siłowni z akcesoriami do ćwi-
czeń, UGUL), fizykoterapia (aquavibron, prądy: diadynamiczne, jonoforeza, pole elektromagnetyczne), światłoterapia (lampa sollux, bio-
ptron), masaże: wibracyjny, mechaniczny, drenaż limfatyczny. 
 

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0016/21 ważny do 28.06.2024 r. Wpis do rejestru organizatorów turnusów nr OR/02/0003/20 
ważny do 03.09.2023 r.  Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne 
dla osób niepełnosprawnych: głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, z alergią, z autyzmem,  
z celiakią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi,  
z chorobami skóry, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego,  
z chorobami wydzielania wewnętrznego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, z chorobą 
Parkinsona, z cukrzycą, z fenyloketonurią, z hemofilią, z  mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą,  z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
z niedoczynnością tarczycy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi zapaleniami wątroby, z rozszczepieniem wargi i podnie-
bienia, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwico-
wymi, z zaburzeniami psycho-organicznymi, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołem Downa, z zespołem Marfana,  
z zespołem Pradera-Williego, z zespołem wad wrodzonych, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, 
ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi,  ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi,  
ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami 
złego wchłaniania, ze schorzeniami skóry, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką,  z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia,  
z wadami genetycznymi.  
 

Zakwaterowanie: pokoje 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami wyposażone standardowo: wersalka lub pojedyncze tapczany, szafa ubraniowa, stół, 
krzesła, szafki nocne, TV, radio. Część pokoi wyposażona jest w lodówkę. Czajniki bezprzewodowe dostępne na korytarzach. Pokoje na parterze 
mają łazienki po renowacji, natomiast pokoje na I piętrze mają starsze łazienki.  
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie serwowane do stolika. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego oraz wczasów zdrowotnych: 13 noclegów, świadczenia zaczynają się śniadaniem 
pierwszego dnia i kończą się obiadem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 8.00, opuszczenie pokoju do godziny 14.00,  20 zabiegów w 
czasie turnusu po 2 zabiegi dziennie (w dni robocze), wieczorki taneczne, wieczorki integracyjne. 

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

Termin uczestnik z zabiegami opiekun bez zabiegów 

29.04-12.05.23 2200 2150 

13.05-26.05.23 2280 2230 

28.05-10.06.23 2400 2350 

12.06-25.06.23 2550 2500 

27.06-10.07.23 2800 2750 

12.07-25.07.23 2850 2800 

27.07-09.08.23 2850 2800 

11.08-24.08.23 2850 2800 

26.08-08.09.23 2800 2750 

10.09-23.09.23 2550 2500 

25.09-08.10.23 2400 2350 

09.10-22.10.23 2200 2150 

23.10-05.11.23 2200 2150 

Pakiet zabiegów dla opiekuna  – dopłata + 250 zł. Opłata za miejsce parkingowe na terenie ośrodka - 20 zł/doba, osoby niepełnosprawne posia-
dające kartę parkingową - 15 zł/doba. Wypożyczenie leżaka - 40 zł/tydzień, parawanu - 25 zł/tydzień, kije nordik-walking – 30 zł/tydzień, ręcznik 
– 10 zł/tydzień, pranie – 20 zł. Dopłata do pokoju 1 osobowego - 500 zł. Dodatkowe sprzątanie –50 zł. Dziecko do 3 lat – bez świadczeń – ryczałt 
500 zł. Ceny nie zawierają: opłaty klimatycznej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 

 


