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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe
  Kołobrzeg 

 

Centrum Rehabilitacyjno-Wczasowe Amber położone 
jest w spokojnej dzielnicy uzdrowiskowej ok. 200 m  
od morza i ok. 100 m od Amfiteatru. Nowy komfortowy 
obiekt wybudowany w 2010 roku. Budynek trzykondyg-
nacyjny z windą, posiada ok. 130 miejsc noclegowych. 
Do dyspozycji gości: restauracja, lobby bar, sale 
konferencyjne, internet, bilard, tenis stołowy, parking 
(płatny 20 zł/doba), dla osób posiadających kartę 
parkingową - bezpłatnie), centrum rehabilitacji i spa: 
wanny do hydromasażu, urządzenia do krioterapii, 
światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, 
magnetoterapia, inhalacje, okłady borowinowe. 
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0012/22 ważny  
do 16.04.2025 r. Wpis do rejestru organizatorów 
turnusów nr OR/32/0001/22 ważny do 02.02.2025 r. 
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają 
się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne  
dla osób niepełnosprawnych: kobiety po mastektomii,  
z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu 
krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-
płciowego, z chorobami układu pokarmowego,  
z chorobą psychiczną, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu 
ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,  
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z 
upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu 
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego. 
 

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3 osobowe z łazienką,  
w każdym pokoju telewizor i czajnik bezprzewodowy.  
Większość pokoi posiada balkon. 
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje w 
formie bufetu, obiad serwowany do stolika. 
 

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 godz. 16.00, opuszczenie 
pokoju do godz. 11.00, pakiet 21 zabiegów w trakcie 
turnusu  (zabiegi wykonywane w dni robocze, oprócz 
masażu ręcznego i tlenoterapii hiperbarycznej), dwie 
wymiany ręczników, w ramach programu 
integracyjnego: wieczorki taneczne, karaoke, spacer z 
przewodnikiem. 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów wypoczyn-
kowych: jak wyżej, z wyłączeniem zabiegów.   
 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób  
z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 
skierowaniem na turnus rehabilitacyjny wypisanym 
przez lekarza oraz wczasów wypoczynkowych: 

Terminy uczestnik 

21.01–03.02.23* 1 890 

04.02–17.02.23* 1 890 

18.02–03.03.23* 1 890 

04.03–17.03.23* 1 990 

18.03–31.03.23* 1 990 

01.04–15.04.23 
Wielkanoc 

2 490 

16.04–30.04.23 2 390 

01.05–15.05.23 2 590 

16.05–30.05.23 2 790 

31.05–14.06.23 2 990 

15.06–29.06.23 3 190 

30.06–14.07.23 3 390 

15.07–29.07.23 3 390 

30.07–13.08.23 3 390 

14.08–28.08.23 3 390 

29.08–12.09.23 3 190 

13.09–27.09.23 2 990 

28.09–12.10.23 2 890 

13.10–27.10.23 2 690 

28.10–10.11.23* 1 990 

11.11–24.11.23* 1 990 

25.11–08.12.23* 1 990 

09.12–22.12.23* 1 990 

23.12-05.01.24** 
Boże Narodzenie + Nowy Rok 

2 890 

* 13 noclegów, turnus rehabilitacyjny pełnopłatny, zabiegi 
dla wszystkich gości. ** 13 noclegów, wyżywienie –  
2 posiłki dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie 
bufetu, bal noworoczny w cenie.  
Wczasy zdrowotne dla osób bez ważnego orzeczenia + 
300 zł. Pokój 1 osobowy - dopłata 560 zł. Dziecko do 3 lat 
- bez świadczeń - bezpłatnie (przy dwóch osobach 
pełnopłatnych). Dziecko od 3 do 7 lat z 1/2 wyżywienia - 
zniżka 30% (przy dwóch osobach pełnopłatnych). Dziecko 
od 7 do 14 lat z 1/2 wyżywienia - zniżka 20% (przy dwóch 
osobach pełnopłatnych).  
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej. 
 
Organizator zastrzega  sobie prawo do zmiany cen.

  


