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Turnusy rehabilitacyjne    

 

Polanica-Zdrój 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Jantar składający się z dwóch sąsiadujących z sobą budynków. Oba budynki położone są 
w pobliżu Parku Zdrojowego, w samym „sercu” – uzdrowiskowej części Polanicy -Zdroju. Odległość między budynkami wynosi 25 m. 
Oba budynki to oryginalne stylowe wille, trzypiętrowe, w całości przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w windę. 
Kameralny ośrodek dysponuje 80 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych oraz w apartamentach. Do dyspozycji 
gości: bar, restauracja, sauna (za opłatą), sala do spotkań i konferencji, bilard, biblioteka, kije do Nordic Walking, Inter-net bezprze-
wodowy, monitorowany parking płatny 100 zł/ 2 tygodnie, baza zabiegowa: gabinet fizykoterapii, gabinet masażu, gabinet hydrote-
rapii. Zabiegi wykonywane w ośrodku: prądy, magnetoterapia, laserotronic, lamapa sollux, okłady borowinowe, kąpiel: borowinowa, 
perełkowa ozonowa, masaż.  
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/02/0004/21 ważny do 25.08.2024 r.  
Wpis do rejestru organizatorów turnusów nr OR/32/0016/21 ważny do dnia 02.12.2024 r.  
Na podstawie powyższych wpisów ośrodek posiada uprawnienia do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - re-
kreacyjnych dla osób: kobiety po mastektomii, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami układu krwiotwór-
czego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą psychiczną, z cu-
krzycą, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z upo-
śledzeniem umysłowym, ze schorzeniami neurologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.  
 

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, także dla osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich, wyposażone w TV, lodówkę, telefon, czajnik, część pokoi z balkonem, część pokoi ze skosem.  
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
 

Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego: 14 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą 
się śniadaniem ostatniego dnia, 30 zabiegów - trzy dziennie w dni robocze, program (wieczorki taneczne, wycieczki piesze, 2 spacery 
z instruktoren z kijami Nordic Walking, imprezy oświatowo – kulturalne, 5 wejść na basen Słoneczne Termy, wycieczka autokarowa – 
bilety wstępu płatne indywidualnie).  
 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych: 

Termin  cena  

15.01-29.01.23 1800 

30.01-13.02.23 1800 

14.02-28.02.23 1800 

01.03-15.03.23 1890 

16.03-30.03.23 1890 

01.04-15.04.23 Wielkanoc 2700 

16.04-30.04.23 2400 

01.05-15.05.23 2500 

16.05-30.05.23 2530 

01.06-15.06.23 2760 

16.06-30.06.23 2800 

01.07-15.07.23 2950 

16.07-30.07.23 2950 

01.08-15.08.23 2950 

16.08-30.08.23 2950 

01.09-15.09.23 2800 

16.09-30.09.23 2760 

01.10-15.10.23 2680 

16.10-30.10.23 2420 

04.11-18.11.23 2300 

19.11-03.12.23 2400 

04.12-18.12.23 2400 

19.12-02.01.23 Boże Narodzenie + Nowy Rok 3180 
* cena nie obejmuje balu sylwestrowego – dodatkowo płatny 240 zł (bez alkoholu). Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 zł, 
dziecko do 3 lat - bez świadczeń - 300 zł, dziecko od 3 lat do 10 lat - zniżka 270 zł, dopłata do diet: bezglutenowej, bezmlecznej i in-
nych wymagających zakupu dodatkowych produktów - 300 zł. Osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności – dopłata 8% VAT. 
Cena nie obejmuje: opłaty uzdrowiskowej.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 


