
 



WAŻNE INFORMACJE! 
 

TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNO – LECZNICZE, ZDROWOTNE, WCZASY 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH I PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYCH: orzeczenie  
o niepełnosprawności lub wniosek lekarza o skierowanie na turnus oraz informacja o stanie zdrowia. Po dokonaniu rezerwacji 
osoby ubiegające się o dofinansowanie w przypadku jego braku skorzystają z pobytu pełnopłatnego. Decyzję o wysokości 
dofinansowania należy dostarczyć do biura niezwłocznie po jej otrzymaniu.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSACH ZDROWOTNYCH: informacja o stanie zdrowia.  
 

INFORMACJE DODATKOWE O TURNUSACH: po dokonaniu rezerwacji, którą można zgłosić osobiście  
w biurze lub telefonicznie, Klient najpóźniej w ciągu 7 dni wpłaca zaliczkę w wysokości 350zł lub innej kwoty ustalonej przez 
Ośrodek. Po wpłacie zaliczki Biuro wystawia Klientowi umowę. Ceny turnusów rehabilitacyjnych obejmują świadczenia zawarte 
w ofercie. Ceny nie obejmują ubezpieczenia, transportu (chyba, że oferta uwzględnia transport), ewentualnych dodatkowych 
opłat wyszczególnionych w ofercie oraz opłaty klimatycznej, którą klienci opłacają w dniu przyjazdu do Ośrodka. 

 

INFORMACJE O POBYTACH WCZASOWYCH: po dokonaniu rezerwacji, którą można zgłosić osobiście  
w biurze lub telefonicznie, Klient najpóźniej w ciągu 7 dni wpłaca zaliczkę w wysokości 350zł lub innej kwoty ustalonej przez 
Ośrodek. Po wpłacie zaliczki Biuro wystawia Klientowi umowę. Ceny pobytów wczasowych obejmują świadczenia zawarte  
w ofercie. Ceny nie obejmują ubezpieczenia, transportu (chyba, że oferta uwzględnia transport), ewentualnych dodatkowych 
opłat wyszczególnionych w ofercie oraz opłaty klimatycznej, którą klienci opłacają w dniu przyjazdu do Ośrodka. 

 

REZYGNACJE: rezygnacje z udziału w turnusie należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie, a następnie niezwłocznie potwierdzić 
w formie pisemnej. 

 

UBEZPIECZENIE: klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.  
 

ZMAINY W WYKONYWANIU USŁUG: 

• transport z Łodzi organizowany jest, tylko do ośrodków przedstawionych w katalogu zgodnie z ofertą. 

• Organizator może odwołać turnus, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż 20 osób (turnusy z dojazdem własnym) lub 
gdy brak jest wymaganego minimum uczestników niezbędnych do organizacji transportu. 

• przy turnusie z dojazdem autokarowym Organizator określa liczbę uczestników, przy której transport będzie 
zorganizowany (min. 35 osób autokar). 

• Organizator nie zapewnia transportu przystosowanego dla osób na wózkach inwalidzkich oraz nie umożliwia przewozu 
zwierząt domowych.  

• podczas podróży trwającej 8 godzin przewidywane są min. dwa postoje, zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy 
kierowców. 

• organizator nie odpowiada za opóźnienia w podróży autokarowej wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. trudne 
warunki drogowe, kataklizmy itp.  

• ceny przedstawione w katalogu były przygotowywane w oparciu o cenniki obowiązujące w dniu tworzenia oferty.  
W przypadku podwyżek wynikających np. ze wzrostu cen paliwa, innych źródeł zasilania lub wysokości podatków ceny 
mogą ulec zmianie. 

 

PONADTO W OFERCIE: Bukowin Tatrzańska, Busko Zdrój, Jantar, Jastarnia, Kąty Rybackie, Konstancin Jeziorna, Krynica 
Morska, Łeba, Międzyzdroje, Spała, Stegna, Świnoujście. 

 

ORGANIZUJEMY: zielone szkoły, wycieczki, kolonie, obozy sportowe, wyjazdy dla firm, szkolenia z nauką gry w golfa! 
 

ZAGRANICA: jesteśmy autoryzowanym punktem sprzedaży ofert EXIMTOURS, MOUZENIDIS oraz FUN CLUB, organizatorów 
wczasów i wycieczek zagranicznych. Klientów zainteresowanych wypoczynkiem zagranicznym zapraszamy do kontaktu. 

 

WPAŁTY: prosimy kierować na konto bankowe PKO S.A.  28 1240 5585 1111 0000 4884 2592. 
 

KONTAKT: Biuro Turystyki FWP Sp. z o.o. 90-411 Łódź ul. Więckowskiego 2 
Tel 1. (42) 674 04 97, Tel 2. (42) 676 37 47, Tel. kom. 573 187 383 

biuro@fwplodz.pl, www.fwplodz.pl 
Biuro czynne: Pn. - Pt.  9:00-17:00 

 
Przedstawione w katalogu informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

mailto:biuro@fwplodz.pl
http://www.fwplodz.pl/


TURNUSY REHABILITACYJNE 
NAD MORZEM 
 

 

MIELNO – ALBATROS MEDICAL SPA – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
 
Ośrodek ALBATROS położony jest w samym centrum 
Mielna, przy głównym deptaku, 150 m od promenady  
i wejścia na piękną, szeroką plażę. Teren ekologicznie 
czysty, z mikroklimatem o silnych właściwościach 
leczniczych, szczególnie w okresie przed i posezonowym. 
W powietrzu występuje duża ilość jodu i innych związków 
wzmacniających immunologicznie. Gwarantujemy dobre 
warunki do wypoczynku, leczenia i rehabilitacji. 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: komfortowe pok. 1, 2, 3, 4 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, tel., czajnik. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem,  
a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze  
(2 w dni robocze): masaż klasyczny częściowy, okłady borowinowe, aquavibron, magnetoterapia, 
masaż limfatyczny BOA, fotel/leżanka masująca, hydromasaż, masaż wirowy stóp/rąk, gimnastyka w 
basenie, krioterapia, ultradźwięki, jonoforeza, prądy: interdyn, Tens, galwanizacja, lampa Bio-V, laser, 
Sollux, inhalacje. Program: wieczorki taneczne, wycieczki piesze, wieczory z bingo, kolacja grillowa.  
Dla gości: winda, kryty basen, jacuzzi, sauna sucha/parowa, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna, 
Nordic Walking, bilard, tenis stołowy, sala zabaw, plac zabaw. 
 
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł tylko w terminach 
oznaczonych*. 
 
DODATKOWO PŁATNE: wycieczki fakultatywne, parking 12zł/15zł/doba, rower 6zł/h, szlafrok 40zł, Bal Sylwestrowy +300zł/os., opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 4 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 4 – 12 lat ½ wyż. bez zab. lub z dof. z zab. -300zł. 
 

 

DŹWIRZYNO – ORW POSEJDON – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
 
Ośrodek POSEJDON położony w urokliwej miejscowości nadmorskiej Dźwirzyno, zlokalizowany 
jest w odległości zaledwie 50 m od morza w paśmie wydm nadmorskich i 1,5 km od jeziora 
Resko. Wśród pięknego lasu sosnowego, usytuowane zostały dwa główne jednopiętrowe 
pawilony hotelowe połączone nowoczesną bazą zabiegową. W trzecim budynku mieści się 
jadalnia i recepcja. 
 
 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. i studio z łazienką i balkonem lub tarasem, TV, Wi-Fi. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt zaczyna się obiadem, 
a kończy śniadaniem. W okresie 03.07-28.08 posiłki 2 x dziennie + lunch pakiet. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): masaż 
wirowy kończyn dolnych i górnych, inhalacje, diadynamik, jonoforeza, interdyn, prądy 
Tensa, ultradźwięki, laser, krioterapia punktowa, aquavibron, hydromasaż, kąpiel 
borowinowa i solankowa. Program: wieczorek taneczny, grill lub ognisko 1 raz w tyg. 
 
TRANSPORT: własny. W terminie 05.06-19.06, 19.06-03.07 oraz 11-25.09 autokar - 
bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu*. 
 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +50% w okresie 03.07-28.08, +30% pozostałe terminy, 
zwierzę 20zł/doba, diety, masaż klasyczny, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, dostawka w pok. 2 os. -30%, parking bezpłatny. 
 
 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

16.02-02.03 1 450 zł 1 700 zł 

03.03-17.03 1 450 zł 1 700 zł 

18.03-01.04 1 550 zł 1 750 zł 

02.04-16.04 1 650 zł 1 850 zł 

17.04-01.05 1 550 zł 1 750 zł 

02.05-16.05* 1 700 zł 1 950 zł 

17.05-31.05* 1 750 zł 2 050 zł 

01.06-15.06* 1 850 zł 2 150 zł 

16.06-30.06* 1 950 zł 2 250 zł 

01.07-15.07* 2 350 zł 2 650 zł 

16.07-30.07* 2 350 zł 2 650 zł 

31.07-14.08* 2 350 zł 2 650 zł 

15.08-29.08* 2 150 zł 2 350 zł 

30.08-13.09* 1 950 zł 2 250 zł 

14.09-28.09* 1 850 zł 2 150 zł 

29.09-13.10* 1 750 zł 1 950 zł 

14.10-28.10 1 550 zł 1 750 zł 

29.10-12.11 1 450 zł 1 600 zł 

13.11-27.11 1 450 zł 1 600 zł 

28.11-12.12 1 450 zł 1 600 zł 

19.12-02.01* 2 150 zł 2 450 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. Studio 2+1 Studio 4 os. 

27.03-10.04 1 400 zł 1 400 zł 1 340 zł 

10.04-24.04 1 450 zł 1 450 zł 1 360 zł 

24.04-08.05 1 450 zł 1 450 zł 1 360 zł 

08.05-22.05 1 610 zł 1 610 zł 1 510 zł 

22.05-05.06 1 750 zł 1 750 zł 1 640 zł 

05.06-19.06* 2 050 zł 2 050 zł - 

19.06-03.07* 2 200 zł 2 200 zł - 

03.07-17.07** 2 530 zł 2 530 zł 2 290 zł 

17.07-31.07** 2 530 zł 2 530 zł 2 290 zł 

31.07-14.08** 2 530 zł 2 530 zł 2 290 zł 

14.08-28.08** 2 530 zł 2 530 zł 2 290 zł 

28.08-11.09 2 300 zł 2 300 zł 2 080 zł 

11.09-25.09* 2 050 zł 2 050 zł - 

25.09-09.10 1 760 zł 1 760 zł 1 640 zł 

09.10-23.10 1 550 zł 1 550 zł 1 450 zł 

23.10-06.11 1 380 zł 1 380 zł 1 360 zł 

19.12-02.01 1 710 zł 1 710 zł 1 610 zł 

*turnusy z transportem 

**2 posiłki dziennie + lunch pakiet 



 

JAROSŁAWIEC – ALBATROS SPA & SKI – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek ALBATROS SPA & SKI położony jest w centrum 
Jarosławca pośród zadbanej zieleni parkowej w odległości 
około 400 m od morza.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. w budynku A lub B  
z łazienką i balkonem, TV, lodówka, czajnik. Wyżywienie: 
3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). 
Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się kolacją, 

a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (4 w dni robocze): masaż wirowy rąk i nóg, laser, Sollux, lampa biotron, jonoforeza, 
diadynamik, interdyn, Tens, Trabert, magnetronik, ultradźwięki, inhalacje, inhalacje w saunie, 
ergometr, hydromasaż, kinezyterapia grupowa, masaż mechaniczny, sauna fińska, okłady borowinowe. Program: wieczorki taneczne, 
kolacja grillowa z oprawą muzyczną, gry i zabawy towarzyskie, turnieje sportowe, spotkania integracyjne, pogadanki, prelekcje, seanse 
filmowe, wycieczki. Dla gości: kryty basen, jacuzzi, sauna, mini-golf, boisko do siatkówki plażowej i koszykówki, tenis stołowy, piłkarzyki, 
Nordic Walking. Basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą w okresie 01.06-10.07 i 21.08-03.09. 
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia z zab. + 280zł, bez zab. cena z tabelki, pok. 1 os. +280zł, w okresie 17.04-28.05 oraz 18.09-16.10 
bez dopłaty do pok. 1 os., diety, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 350zł, parking 10zł/doba, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab., 
dzieci 12 – 15 lat bez zab. -280zł (pakiet 20 zabiegów dla opiekuna +280zł), dzieci 4 – 11 lat ½ wyż. bez zab. -530zł/-730zł. 

 

USTKA – HOTEL USTKA – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
HOTEL USTKA położony jest nad samym morzem,  
w ustronnym i spokojnym miejscu, w otoczeniu kojącej 
zmysły przyrody, zaledwie 50 m od piaszczystej plaży.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką, TV, tel., czajnik  
i sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania  
i kolacje – szwedzki stół). Możliwość zamówienia diety. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. 

Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): kąpiel 
solankowa, perełkowa, borowinowa, masaż: wirowy, klasyczny, suchy częściowy, mechaniczny, 
wibracyjny, inhalacje, Sollux, laser, jonoforeza, diadynamik, galwanizacja, interferencyjne, 
ultradźwięki, magnetostymulacja, gimnastyka grupowa, Ugul. Program: wieczorki taneczne, ognisko  
z pieczeniem kiełbasek i koncertem piosenek szantowych, karaoke, wieczór grillowy, mini recital 
muzyczny, wycieczki piesze, Nordic Walking, pilates, joga, prelekcje, pokazy. Dla gości: kort tenisowy, 
boisko do koszykówki, sala gimnastyczna, wypożyczalnia rowerów, bilard, tenis stołowy, biblioteka. 
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł tylko w terminach 
oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: masaż klasyczny, parking 10zł/doba, zwierzę 25zł/doba, 
rowery 5zł/h, Nordic Walking 2zł/h, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 2 lat 
(bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 2 – 10 lat ½ wyż. wspólne spanie -50%. 

 

USTRONIE MORSKIE – ALKA SUN RES. – OFERTA WYRÓŻNIONA – Z TRANSPORTEM* 
ALKA SUNRESORT położony jest w samym centrum 
Ustronia Morskiego, zaledwie 120 m od plaży  
i promenady spacerowej.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, 
TV, Wi-Fi, tel., czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie 
(śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się 
obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-

pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): masaż klasyczny częściowy, 
okłady borowinowe, aquavibron, magnetoterapia, masaż limfatyczny BOA, fotel/ leżanka masująca, 
hydromasaż, masaż wirowy stóp, ultradźwięki, jonoforeza, prądy: interdyn, Tens, galwanizacja, lampa 
Bio-V, laser, Sollux, inhalacje, gimnastyka na sali. Program: wieczorki taneczne, wycieczki piesze, 
kolacja grillowa lub wiejska, ognisko z kiełbaskami, słodkie popołudnia. Dla gości: winda, voucher do aquaparku (2 x na tydzień), grota 
solna, jacuzzi, sauna sucha/parowa, sala gimnastyczna, sala fitness, Nordic Walking, bilard, plac zabaw, piękny zewnętrzny taras. 
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł. 
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, parking 10zł/doba, rower 10zł/h, szlafrok 40zł, zwierzę 30zł/doba, Bal Sylwestrowy 
+300zł/os., wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci od 3 – 10 lat bez orz. z zab. 
-10%, dzieci 3 – 15 lat z orz. z zab. -10%,  -15% na zabiegi kosmetyczne, - 15% na zabiegi rehabilitacyjne. 

TERMINY Budynek B Budynek A 

17.04-01.05 1 820 zł 2 100 zł 

01.05-15.05 1 960 zł 2 240 zł 

15.05-29.05* 1 960 zł 2 240 zł 
29.05-12.06* 2 100 zł 2 380 zł 
12.06-26.06* 2 100 zł 2 380 zł 
26.06-10.07* 2 240 zł 2 520 zł 
21.08-04.09* 2 240 zł 2 520 zł 
04.09-18.09* 2 100 zł 2 380 zł 
18.09-02.10* 1 960 zł 2 240 zł 

02.10-16.10 1 820 zł 2 100 zł 
*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

27.03-10.04 1 499 zł 1 870 zł 

10.04-24.04 1 510 zł 1 880 zł 

24.04-08.05 1 590 zł 1 950 zł 

08.05-22.05* 1 710 zł 2 100 zł 

22.05-05.06* 1 910 zł 2 300 zł 

05.06-19.06* 2 150 zł 2 600 zł 

19.06-03.07* 2 220 zł 2 700 zł 

03.07-17.07* 2 310 zł 2 890 zł 

14.08-28.08 2 340 zł 2 920 zł 

28.08-11.09* 2 140 zł 2 600 zł 

11.09-25.09* 1 970 zł 2 400 zł 

25.09-09.10* 1 650 zł 1 990 zł 

09.10-23.10* 1 530 zł 1 799 zł 

23.10-06.11 1 360 zł 1 610 zł 

06.11-20.11 1 380 zł 1 630 zł 

20.11-04.12 1 290 zł 1 520 zł 

04.12-18.12 1 190 zł 1 420 zł 

19.12-02.01* 1 799 zł 2 100 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

02.05-16.05 2 055 zł 2 305 zł 

17.05-31.05 2 110 zł 2 410 zł 

01.06-15.06 2 145 zł 2 445 zł 

16.06-30.06 2 250 zł 2 550 zł 

01.07-15.07 2 530 zł 2 830 zł 

16.07-30.07 2 530 zł 2 830 zł 

31.07-14.08 2 530 zł 2 830 zł 

15.08-29.08 2 435 zł 2 635 zł 

30.08-13.09 2 205 zł 2 505 zł 

14.09-28.09 2 055 zł 2 355 zł 

29.09-13.10 1 950 zł 2 150 zł 

19.12-02.01 2 315 zł 2 615 zł 



 

DZIWNÓWEK – ORW CONTESSA 
 Dziwnówek to mała miejscowość letniskowa położona 
pomiędzy morzem, a Zalewem Kamieńskim. Ośrodek 
CONTESSA usytuowany jest w samym centrum, w odległości 
ok. 300 m od plaży. To kompleks rehabilitacyjno-wczasowy, 
oferujący gościom noclegi w czterech sąsiednio położonych 
pawilonach hotelowych, otoczonych zielonym obszarem 
rekreacyjnym. 
Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 i 4 os. z łazienką, większość z balkonem, TV, Wi-Fi, tel, sprzęt plażowy  
(w budynku A pokoje typu studio). Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy 
śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): 
magnetoterapia, wirówki kończyn górnych i dolnych, magneto stymulacja, prądy diadynamiczne, 
interferencyjne, Tensa, galwanizacja, jonoforeza, laseroterapia, ultradźwięki, Sollux, lampa Solaris, aquavibron, fotel i materac masujący, 
inhalacje, okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiel perełkowa, gimnastyka indywidualna, Ugul,  zajęcia fitness, spacery. Program: wieczorki 
taneczne, ogniska lub grille z pieczeniem kiełbasek i oprawą muzyczną, pogadanki, animacje, spacery klimatyczne. Dla gości: boisko do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, tenis stołowy, plac zabaw, Nordic Walking.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia z zab. +150zł, pok. 1 os. +300zł/+400zł, parking 10zł/doba, diety, masaż 
klasyczny, ćwiczenia indywidualne i krioterapia, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -150zł, dzieci do 8 lat -280zł. 

 

GDAŃSK/JELITKOWO – DW RZEMIEŚLNIK 
Dom Wypoczynkowy RZEMIEŚLNIK położony jest w Gdańsku 
Jelitkowie, bezpośrednio przy nadmorskiej promenadzie. 
Część hotelową stanowią 3 odrębne budynki posiadające 
różne standardy pokoi, połączone z recepcją przeszklonym 
łącznikiem. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV. 

Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): masaż częściowy, Ugul, 
kąpiel: solankowa, borowinowa, perełkowa; masaż wirowy kończyn dolnych, suchy masaż HYDRO JET, 
kąpiel sucha CO2, O3, okłady żelowe i borowinowe, inhalacje, prądy: Tens, Diadynamik, Interferencja, 
Kotza, galwanizacja, jonoforeza; laser, pole magnetyczne, Sollux, ultradźwięki, materac wibrujący, 
gimnastyka, Nordic Walking. Program: wycieczka piesza z przewodnikiem, wieczór z pieczeniem kiełbasek przy muzyce. 
TRANSPORT: własny   
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +500zł, 2 os. w pok. 3 os. +500zł, leżak-kaucja 50zł/turnus, czajnik-kaucja 30zł, parking 10zł/doba, zwierzę 
20zł/doba tylko w pok. stand. niższy po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -200zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 4 – 10 lat z zab. -20%, bez zab. -50%. 

 

JASTRZĘBIA GÓRA – ORW FENIKS 
Jastrzębia Góra jest położona w najwyższej części polskiego wybrzeża, najdalej wysuniętym 
punkcie Polski w obrębie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zachwyca malowniczym 
klifowym brzegiem, czystą wodą, piaszczystą plażą oraz kwitnącymi od wiosny do jesieni 
pełnymi jałowców i wrzosów, głębokimi jarami i wąwozami. Ośrodek FENIKS położony jest  
300 m od morza na dużym zadrzewionym terenie z licznymi spacerowymi alejkami. 
 
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – 
szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się śniadaniem, a kończy obiadem + prowiant na drogę. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): gimnastyka poranna, diadynamik, 
interferencja, laser, ultradźwięki, masaże wirowe rąk i nóg, okłady borowinowe, inhalacje, magnetoterapia, Bioptron, Sollux, masaże, maty 
masujące, gimnastyka korekcyjna. Program: wieczorki taneczne przy muzyce na żywo i przy muzyce mechanicznej, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i grill w zadaszonej wiacie z występem Gawędziarza Kaszubskiego, koncert muzyki szanty. Dla gości: sala restauracyjna, 
multimedialna, biblioteka, czajnik na korytarzu, żelazko, wypożyczalnia kijków, boisko do siatkówki plażowej, mini zoo, plac zabaw, tenis 
stołowy, piłkarzyki, siłownia zewnętrzna, grill, parking, 
TRANSPORT: własny. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +400zł, diety +250zł, leżak-kaucja 50zł, zwierzę 15zł/doba, wycieczki fakultatywne. 
ZNIŻKI: dzieci do 3 lat bezpłatnie (bez świadczeń), dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -20 %, opłata klimatyczna wliczona w cenę pobytu. 

TERMINY 
Pokój 2os. 
bud. B, C 

Studio 
bud. A 

24.04-09.05 1 400 zł - 

09.05-23.05 1 500 zł 1 300 zł 

23.05-06.06 1 650 zł 1 350 zł 

06.06-20.06 1 750 zł 1 400 zł 

20.06-04.07 1 900 zł 1 550 zł 

04.07-18.07 2 200 zł 1 750 zł 

18.07-01.08 2 200 zł 1 750 zł 

01.08-15.08 2 200 zł 1 750 zł 

15.08-29.08 1 950 zł 1 650 zł 

29.08-12.09 1 800 zł 1 450 zł 

12.09-26.09 1 700 zł 1 430 zł 

26.09-10.10 1 550 zł - 

TERMINY  Standard  S. niższy 

30.04-14.05 2 190 zł 1 820 zł 

17.05-31.05 2 190 zł 1 820 zł 

01.06-15.06 2 290 zł 1 890 zł 

16.06-30.06 2 340 zł 1 890 zł 

22.07-05.08 2 950 zł 2 350 zł 

23.08-06.09 2 340 zł 1 890 zł 

07.09-21.09 2 190 zł 1 890 zł 

22.09-06.10 1 990 zł 1 740 zł 

07.10-21.10 1 840 zł - 

22.10-05.11 1 620 zł - 

05.11-19.11 1 590 zł - 

13.12-27.12 2 240 zł   

TERMINY Pokój 2 os. 

17.05-30.05 1 499 zł 

31.05-13.06 1 599 zł 

14.06-27.06 1 699 zł 

23.08-05.09 1 699 zł 

06.09-19.09 1 599 zł 

20.09-03.10 1 499 zł 



 

KOŁOBRZEG – ORW DOZAMEL 
Ośrodek DOZAMEL położony jest w uzdrowiskowej części 
Kołobrzegu ok. 200 m od plaży. Cały kompleks leży na 
skraju parku nadmorskiego przechodzącego w szeroką, 
piaszczystą plażę. Takie położenie, sprzyja atmosferze 
odpoczynku i relaksu. Na terenie ośrodka znajduje się 
kawiarnia, biblioteka, wypożyczalnia sprzętu sportowego  
i rowerów, sauna, bilard i parking. Turnusy tylko dla osób  
z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV, radio, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. 
Pobyt zaczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): hydromasaż, magnetoterapia, okłady borowinowe, kąpiele 
solankowe, inhalacje solankowe i lekowe, sollux, gimnastyka, krioterapia miejscowa, laser, 
ultradźwięki, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, aquavibron, Sollux, Bioptron, diadynamik, 
jonoforeza, ultradźwięki, prądy interferencyjne. Program: wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, wycieczka. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: wypożyczenie rowerów 5zł/h., Nordic Walking 
10zł/doba, parking 15zł/doba, zwierzę 15zł/doba, masaż klasyczny, Bal Sylwestrowy, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 4 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dostawka -200zł. 

 

KOŁOBRZEG – OSW POSEJDON – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek POSEJDON w Kołobrzegu położony 
jest w dzielnicy uzdrowiskowej, 200 m od 
portu i plaży. Składa się z dwóch budynków 
hotelowych połączonych łącznikiem. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, 
TV, Wi-Fi, radio, tel., czajnik. Wyżywienie:  

3 x dziennie. Pobyt zaczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko 
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): kąpiel CO2, 
solankowa, borowinowa, perełkowa, hydromasaż, materac masujący, okłady 
borowinowe, masaż wirujący kończyn dolnych i górnych, inhalacje, prądy TENS, laser, 
pole magnetyczne, ultradźwięki, Sollux, Bioptron, jonoforeza, interdyn, diadynamik, 
gimnastyka indywidualna, zbiorowa, gimnastyka w basenie, krioterapia, 
galwanoborowina, aquavibron, BOA. Program: wieczorki taneczne, wycieczki piesze.  
Dla gości: winda, basen solankowy – 1 godzina dziennie, kawiarnia. 
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: wycieczki fakultatywne, masaż suchy, borowina, parking 170zł/turnus, kaucja za pilot do bramy 100zł, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł, dzieci do 10 lat -100zł, dostawka w pokoju Premium -30%. 

 

KRYNICA MORSKA – SU ALBATROS – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Sanatorium ALBATROS położone jest w pięknej leśnej scenerii, około 150 m od morza w Krynica 
Morskiej. Jest to miejscowość nadmorska położona na Mierzei Wiślanej, między Zatoką 
Gdańską, a Zalewem Wiślanym. Jej wyjątkowość podkreślają plaże 
wyścielone białym piaskiem oraz czyste powietrze zawierające duże 
ilości jodu. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, czajnik, lodówka, 
sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – 

szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja 
lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamic, galwanizacja, jonoforeza, ultradźwięki, magnetronic, 
laseroterapia, interdyn, elektrostymulacja, prądy Tensa, Traberta, interferencyjne, lampa BIO-V, Sollux, inhalacje, 
termotergia (okłady gorczycowe), okłady borowinowe plastry, termożele zimne, sauna, krioterapia, gimnastyka 
indywidualna, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia w odciążeniu Ugul, ćwiczenia manualne, gimnastyka zbiorowa, 
ćwiczenia przyrządowe, hydromasaż jacuzzi, aquavibron, elektropneumatyczny, fotele do masażu. Program: 
wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dla gości: winda, teren na ognisko i grilla, 
kawiarnia. TRANSPORT: własny lub bus - bezpośredni w obie strony + 150zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +700zł/+1120zł, diety: wegetariańska, bezglutenowa +560zł, parking 
90zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 500zł, dzieci do 7 lat ½ wyż. -25%. 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

27.03-10.04 2 280 zł 2 560 zł 

10.04-24.04 2 100 zł 2 330 zł 

24.04-08.05 2 100 zł 2 330 zł 

08.05-22.05 2 100 zł 2 330 zł 

22.05-05.06 2 330 zł 2 680 zł 

05.06-19.06 2 330 zł 2 680 zł 

19.06-03.07 2 700 zł 2 920 zł 

03.07-17.07 2 700 zł 2 920 zł 

17.07-31.07 2 700 zł 2 920 zł 

31.07-14.08 2 700 zł 2 920 zł 

14.08-28.08 2 700 zł 2 920 zł 

28.08-11.09 2 700 zł 2 920 zł 

11.09-25.09 2 330 zł 2 680 zł 

25.09-09.10 2 280 zł 2 560 zł 

09.10-23.10 2 280 zł 2 560 zł 

23.10-06.11 1 660 zł 1 870 zł 

06.11-20.11 1 660 zł 1 870 zł 

20.11-04.12 1 660 zł 1 870 zł 

19.12-02.01 2 330 zł 2 680 zł 

TERMINY 
Pokój 2 os. Pokój 1 os. 

bez balk. balkon bez balk. balkon 

02.01-27.03 1 580 zł 1 670 zł 1 800 zł 1 990 zł 

27.03-10.04 1 730 zł 1 890 zł 1 990 zł 2 220 zł 

10.04-08.05 1 830 zł 2 060 zł 2 220 zł 2 430 zł 

08.05-05.06 1 990 zł 2 320 zł 2 600 zł 2 830 zł 

05.06-19.06* 2 150 zł 2 490 zł 2 800 zł 3 040 zł 

19.06-03.07* 2 150 zł 2 490 zł 2 800 zł 3 040 zł 

03.07-28.08 2 430 zł 2 860 zł 3 080 zł 3 300 zł 

28.08-11.09 2 380 zł 2 800 zł 3 020 zł 3 230 zł 

11.09-25.09* 2 100 zł 2 390 zł 2 660 zł 2 880 zł 

25.09-09.10 2 100 zł 2 390 zł 2 660 zł 2 880 zł 

09.10-23.10 1 950 zł 2 110 zł 2 340 zł 2 560 zł 

23.10-06.11 1 730 zł 2 060 zł 2 220 zł 2 430 zł 

06.11-04.12 1 650 zł 1 750 zł 1 890 zł 2 070 zł 

14.12-28.12 1 610 zł 1 790 zł 1 920 zł 2 110 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. 

09.04-07.05 1 840 zł 

07.05-21.05* 1 840 zł 

21.05-04.06* 1 940 zł 

04.06-18.06* 2 040 zł 

18.06-02.07* 2 190 zł 

02.07-16.07* 2 390 zł 

16.07-30.07* 2 390 zł 

30.07-13.08* 2 390 zł 

13.08-27.08* 2 390 zł 

27.08-10.09* 2 290 zł 

10.09-24.09* 1 940 zł 

24.09-08.10 1 840 zł 

08.10-22.10 1 740 zł 

22.10-17.12 1 540 zł 

19.12-02.01 2 150 zł 

*turnusy z transportem 



 

KRYNICA MORSKA – SU ZEFIR – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Sanatorium ZEFIR znajduje się w Krynicy Morskiej, około 300 m od morza. Krynica to 
miejscowość nadmorska położona na Mierzei Wiślanej, między Zatoką Gdańską, a Zalewem 
Wiślanym. Jej wyjątkowość podkreślają plaże wyścielone białym piaskiem oraz czyste 
powietrze zawierające duże ilości jodu. 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. Deluxe 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV,  
Wi-Fi, czajnik, lodówka, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie 

(śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, 
ultradźwięki, magnetronic, laseroterapia, elektrostymulacja, lampa BIO-V, Sollux, inhalacje, prądy Tensa, Traberta, 
Kotza, interferencyjne, tonoliza, termotergia, termożele zimne, krioterapia miejscowa, kąpiel sucha CO2, 
gimnastyka indywidualna i zbiorowa, ćwiczenia izometryczne, manualne, UGUL, bicze szkockie, hydromasaż, 
kąpiel perełkowa, wirowa kończyn górnych lub dolnych, masaż ręczny, aquavibron, BOA. Program: wieczorki 
taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek.  
Dla gości: winda, teren na ognisko i grilla, kawiarnia, zewnętrzna siłownia. 
TRANSPORT: własny lub bus - bezpośredni w obie strony + 150zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +700zł/+1120zł, diety: wegetariańska, bezglutenowa +560zł, parking 
90zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 500zł, dzieci do 7 lat ½ wyż. -25%. 

 

ŁEBA – ORW ZDROWOTEL 
Łeba należy do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na 
polskim wybrzeżu, a na jej atrakcyjność wpływa bliskość Słowińskiego 
Parku Narodowego, na terenie, którego znajdują się ruchome wydmy. 
Ośrodek ZDROWOTEL to zespół pięciu pawilonów z zapleczem 
gastronomicznym i rehabilitacyjnym, położony w lesie sosnowym,  
w zacisznym miejscu, z dala od zgiełku i hałasu około 150 m od morza.  
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, tel., czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania  
i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): hydroterapia, borowina, kąpiel solankowa, 
kąpiel siarczkowa, elektrolecznictwo, laseroterapia, światłolecznictwo, inhalacje, kinezyterapia, magnetoterapia, 
ultradźwięki, krioterapia, masaż BOA, masaż Hydro Jet oraz zabiegi grupowe: Nordic Walking, talasoterapia, 
muzykoterapia, gimnastyka ogólna. Program: wycieczka z przewodnikiem po Łebie, wieczorki taneczne, wykłady, 
prelekcje, prezentacje z zakresu prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowia. 
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +30%, pokój Premium +350zł/+450zł, diety +250zł, parking 10zł/15zł/doba, 
zwierzę 25zł/doba, Bal Sylwestrowy +250zł, balik dla dzieci +100zł, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dzieci do 3 lat dostawka (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci do 11 lat ½ wyż. -10%, dostawka -50%, powyżej 
11 lat dostawka -30%. 

 

MIĘDZYWODZIE – ORW GRAŻYNA 
Międzywodzie jest miejscowością letniskową położoną  
w województwie zachodniopomorskim na wyspie Wolin, pośród 
prastarych lasów bukowych i dębowych nad samym brzegiem Bałtyku. 
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny GRAŻYNA zlokalizowany jest  
w samym centrum Międzywodzia, w odległości ok. 350 m od morza. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: 1, 2, 3 i 4 os. z łazienką, część z balkonem, TV, Wi-Fi, 

czajnik, sprzęt plażowy (w recepcji). Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt zaczyna się śniadaniem, a kończy kolacją. 
Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): magnetoterapia, 
krioterapia, hydromasaż, aquavibron, mata masująca, pas masujący, laseroterapia, tlenoterapia, aromaterapia, 
fotel masujący, fototerapia, viofor JPS, Sollux, elektrostymulacja, ultradźwięki, ćwiczenia ogólnousprawniające, 
siłownia, sauna, jacuzzi. Program: wieczorki taneczne, karaoke, biesiady, spacery, wycieczki rowerowe, wycieczka 
autokarowa po Wyspie Wolin (min. Osada Wikingów, Jezioro Turkusowe, Międzyzdroje, Wzgórze Gosań).  
Dla gości: sauna fińska, jacuzzi, solarium, bilard, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, Nordic Walking.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +150zł/+240zł, wycieczki fakultatywne, masaż klasyczny, 
opłata klimatyczna,. ZNIŻKI: pok. 3 os. -70zł/-135zł/os., parking bezpłatny. 

TERMINY Pokój 2 os. 

23.04-07.05 2 340 zł 

07.05-21.05* 2 410 zł 

21.05-04.06* 2 480 zł 

04.06-18.06* 2 500 zł 

18.06-02.07* 2 500 zł 

02.07-16.07* 2 690 zł 

16.07-30.07* 2 890 zł 

30.07-13.08* 2 890 zł 

13.08-27.08* 2 790 zł 

27.08-10.09* 2 790 zł 

10.09-24.09* 2 690 zł 

24.09-08.10 2 590 zł 

08.10-22.10 2 390 zł 

22.10-17.12 1 980 zł 

19.12-02.01 2 850 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. 

02.01-27.03 1 650 zł 

10.04-24.04 1 750 zł 

24.04-08.05 1 850 zł 

08.05-22.05 1 900 zł 

22.05-05.06 1 950 zł 

05.06-19.06 2 150 zł 

12.06-26.06 2 200 zł 

19.06-03.07 2 250 zł 

03.07-17.07 2 450 zł 

17.07-31.07 2 550 zł 

31.07-14.08 2 500 zł 

14.08-28.08 2 350 zł 

28.08-11.09 2 150 zł 

11.09-25.09 1 850 zł 

25.09-09.10 1 750 zł 

02.10-16.10 1 700 zł 

09.10-23.10 1 600 zł 

06.11-20.11 1 350 zł 

28.11-12.12 1 350 zł 

27.12-10.01 1 700 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

18.01-28.03 1 570 zł 

29.03-11.04 1 860 zł 

12.04-25.04 1 645 zł 

26.04-09.05 1 645 zł 

10.05-23.05 1 710 zł 

24.05-06.05 1 710 zł 

07.06-20.06 1 915 zł 

21.06-04.07 2 115 zł 

05.07-18.07 2 250 zł 

19.07-01.08 2 250 zł 

02.08-15.08 2 250 zł 

16.08-29.08 2 115 zł 

30.08-12.09 1 915 zł 

13.09-26.09 1 845 zł 

27.09-10.10 1 845 zł 

11.10-24.10 1 645 zł 

25.10-07.11 1 645 zł 



 

MRZEŻYNO – ORW BAŁTYK 
Ośrodek BAŁTYK położony jest 150 m od morza w nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej 
Mrzeżyno, oddalonej o 12 km od Kołobrzegu. Miejscowość słynie z szerokiej, czystej 
piaszczystej plaży. Na terenie ośrodka znajduje się kawiarnia z bilardem, świetlica, plac zabaw 
dla dzieci, boiska do siatkówki, koszykówki, badmintona, siłownia, sala gimnastyczna, gabinety 
odnowy biologicznej i rehabilitacji. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, lodówka, czajnik, 
sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się 

obiadokolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): kinezyterapia (atlas, drabinki, materace, piłki lekarskie, rotory, steper), 
okłady borowinowe, światłolecznictwo, inhalacje solankowe, magnetoterapia, diadynamic, prądy interferencyjne 
Tensa, Trauberta, Kotza, hydromasaż z borowiną, aquavibron, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych. 
Program: wieczorki taneczne z poczęstunkiem, grill, dyskoteki. 
TRANSPORT: własny. 
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +300zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) przy min.  
2 osobach dorosłych 300zł, ½ wyż. dla dzieci do 3 lat 576zł, parking 20zł/doba, diety +200zł, masaż klasyczny, 
opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -150zł, dzieci do 12 lat ½ wyż. -10%. 

 

SARBINOWO – ORW FLISAK – Z TRANSPORTEM 
Ośrodek FLISAK znajduje się 40 m od pięknej, piaszczystej plaży w centrum Sarbinowa.  
To przepiękna miejscowość wczasowa, położona nad otwartym Bałtykiem na północny zachód 
od Koszalina w pobliżu Mielna (8 km).  
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 
os. z łazienką i balkonem, TV, 
Wi-Fi, tel., czajnik, lodówka, 

sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem,  
a kończy kolacją w 14 dniu + prowiant na drogę.  Opieka: lekarsko 
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): 
masaże ręczne, kinezyterapia, masaż limfatyczny BOA, aquavibron, masaż 
wirowy, diadynamik, jonoforeza, Sollux, ultradźwięki, magnetoterapia, 
krioterapia, okłady borowinowe, solanka, hydromasaż, kąpiel parowa. 
Program: wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, zawody 
sportowe, gry, zabawy. Dla gości: winda, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill, bilard, boisko do siatkówki i koszykówki, wypożyczalnia 
rowerów.  
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +320zł, diety +175zł, zwierzę 160zł/turnus, opłata klimatyczna. 

 

SARBINOWO – CRIW SOPHIA-BRYZA 
Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku SOPHIA-BRYZA to kompleks budynków i terenów 
rekreacyjnych o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha, położonych 400 m od morza,  
w znanej ze swych walorów klimatycznych miejscowości Sarbinowo. Spokojna lokalizacja 
umożliwia wyciszenie oraz gwarantuje udany wypoczynek. 
 
 

CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. oraz studio 2 + 1 os.  
z łazienką, TV, Wi-Fi, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie:  

3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): gimnastyka lecznicza, 
oddechowa, ćwiczenia manualne, BOA, diadynamik, interdyn, jonoforeza, Sollux, ultradźwięki, 
fonoforeza, magnetoterapia, prądy Trauberta, Tensa, kąpiel czterokomorowa, perełkowa, wirowa 
kończyn, aquavibron, materac wibracyjny, inhalacje, krioterapia punktowa, gimnastyka poranna. 
Program: wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, programy rozrywkowe, konkursy, 
wycieczka ciuchcią do Mielna. Dla gości: boisko do piłki nożnej, siatkówki, tenis stołowy, plac zabaw, 
wypożyczalnia rowerów, kijków Nordic Walking. 

TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +300zł, balkon +80zł/os., diety +175zł/+300zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 300zł, pakiet dodatkowych 
20 zabiegów +260zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -120zł, dzieci do 8 lat ½ wyż. z zab. -100zł, parking bezpłatny. 

TERMINY Pokój 2,3 os. 

04.05-18.05 1 790 zł 

19.05-02.06 1 880 zł 

03.06-17.06 2 000 zł 

18.06-02.07 2 140 zł 

03.07-17.07 2 190 zł 

18.07-01.08 2 190 zł 

02.08-16.08 2 190 zł 

17.08-31.08 2 140 zł 

01.09-15.09 2 000 zł 

16.09-30.09 1 880 zł 

TERMINY 
Pokój 
2,3 os. 

Part./Ip. 
północ 

TERMINY 
Pokój 
2,3 os. 

Part./Ip. 
północ 

13.02-26.03* 1 430 zł 1 350 zł 31.07-13.08 2 260 zł 2 170 zł 

27.03-09.04 1 530 zł 1 450 zł 14.08-27.08 2 260 zł 2 170 zł 

10.04-23.04 1 590 zł 1 510 zł 28.08-10.09 1 930 zł 1 850 zł 

24.04-07.05 1 690 zł 1 610 zł 11.09-24.09 1 790 zł 1 710 zł 

08.05-21.05 1 880 zł 1 800 zł 25.09-08.10 1 630 zł 1 550 zł 

22.05-04.06 1 980 zł 1 900 zł 09.10-22.10 1 520 zł 1 440 zł 

05.06-18.06 2 080 zł 2 000 zł 03.11-16.11 1 470 zł 1 390 zł 

19.06-02.07 2 150 zł 2 070 zł 17.11-30.11* 1 470 zł 1 390 zł 

03.07-16.07 2 260 zł 2 170 zł 01.12-14.12* 1 460 zł 1 390 zł 

17.07-30.07 2 260 zł 2 170 zł 19.12-02.01 2 110 zł 2 040 zł 

*40 zabiegów w oznaczonych terminach  

TERMINY Pokój 2 os. 
Pokój 3 os. 
Studio 2+1 

27.02-07.05 1 660 zł 1 580 zł 

08.05-21.05 1 780 zł 1 700 zł 

22.05-04.06 1 880 zł 1 800 zł 

05.06-18.06 2 050 zł 1 970 zł 

19.06-02.07 2 180 zł 2 100 zł 

03.07-16.07 2 180 zł 2 100 zł 

17.07-30.07 2 180 zł 2 100 zł 

31.07-13.08 2 180 zł 2 100 zł 

14.08-27.08 2 050 zł 1 970 zł 

28.08-10.09 1 880 zł 1 780 zł 

11.09-24.09 1 750 zł 1 660 zł 

25.09-02.12 1 750 zł 1 660 zł 



 

SARBINOWO – ORW VIOLETTA – Z TRANSPORTEM 
Ośrodek VIOLETTA położony jest w centralnej części Sarbinowa, w odległości 150 m od plaży  
w cichej okolicy, pełnej zieleni i tras spacerowych. Główną atrakcją jest tu szeroka plaża ze 
wspaniałą promenadą o długości około 1,5 km. Na terenie ośrodka znajduje się: kawiarnia, 
siłownia, tenis stołowy, bilard. Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Osoby nieposiadające orzeczenia o niepełnosprawności mają możliwość pobytu tylko na 
turnusie wczasowym.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. i studia 2+2 os.  

z łazienką i balkonem, TV. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). 
Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): krioterapia, 
hydroterapia, magnetoterapia, fizykoterapię, elektroterapia, kinezyterapia, 
światłolecznictwo, inhalacje, laser, hipoterapia, masaż wodny i klasyczny. Program: 
wieczorki taneczne, projekcje filmowe, karaoke, nauka tańca, grill.  
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł.  
DODATKOWO PŁATNE: wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat 
(bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 3 – 7 lat przy min. 2 osobach dorosłych -30%, dzieci  
7 – 12 lat przy min. 2 osobach dorosłych -20%, dzieci z zab. wg cennika. 

 

STEGNA – SU FALA – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM* 
Sanatorium FALA w Stegnie położone jest na skraju lasu w odległości 
1 km od morza (bezpłatny transport busem). Bliskość lasu oraz 
rozległy zielony teren wokół ośrodka sprzyja czynnemu 
wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Na terenie obiektu są tężnie 
solankowe z tarasem widokowym. 
 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV,  
Wi-Fi, czajnik, lodówka, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie 

(śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, galwanizacja, jonoforeza, 
ultradźwięki, magnetronic, laseroterapia, elektrostymulacja, lampa BIO-V, Sollux, inhalacje, prądy TENS, Traberta, 
Kotza, interferencyjne, tonoliza, termotergia, krioterapia miejscowa, kąpiel sucha CO2, gimnastyka indywidualna  
i zbiorowa, ćwiczenia izometryczne, manualne, UGUL, hydromasaż, kąpiel perełkowa, wirowa kończyn górnych 
lub dolnych, hydromasaż jacuzzi, masaż ręczny, aquavibron, BOA, ćwiczenia w basenie. Program: wieczorki 
taneczne z poczęstunkiem, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dla gości: winda, kryty basen 25m - karnet na 10h, 
sauna fińska, sauna Infrared, łaźnia parowa, teren na ognisko i grilla, kawiarnia, zewnętrzna siłownia. 
TRANSPORT: własny lub bus - bezpośredni w obie strony + 150zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +700zł/+1120zł, diety: wegetariańska, bezglutenowa +560zł, parking 
90zł/turnus, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 500zł, dzieci do 7 lat ½ wyż. -25%. 

 

USTKA – ORW ORKA 
Ośrodek ORKA to kameralny obiekt usytuowany w urokliwej i popularnej turystycznie części 
Ustki. Składa się z dwóch budynków oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów. Sąsiaduje ze 
zrewitalizowaną Starówką i promenadą portową. Około 450 m dzieli go od piaszczystej plaży  
i nadmorskiej promenady.  
 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką, część z balkonami, TV,  

Wi-Fi, czajnik, sprzęt plażowy.  Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się śniadaniem, a kończy obiadem. 
Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): inhalacje, masaż 
klasyczny, limfatyczny, masaż BOA, aquavibron, okłady parafinowe, jonoforeza, elektrostymulacja, galwanizacja, 
prądy Tensa, Trauberta, lampa LED, naświetlanie JER, Sollux, krioterapia punktowa, gimnastyka. Program: 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze (Muzeum Mineralogiczne, przejażdżka Ciuchcią), imprezy rozrywkowe, 
wieczorki taneczne.  
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: balkon ORKA II +100zł/os., dzieci do 4 lat (bez świadczeń) 350zł, diety, opłata klimatyczna. 
ZNIŻKI: pok. 3/4 os. -80zł/os., opiekun bez zab. -80zł, dzieci do 6 lat ½ wyż. wspólne spanie -50%, dzieci do 8 lat ½ 
wyż. -20%, parking: lipiec, sierpień 140zł/turnus, pozostałe bezpłatny. 

TERMINY Pokój 2 os. Pokój 3 os. Studio 2+2 

01.05-15.05 1 700 zł 1 530 zł 1 460 zł 

16.05-30.05 1 940 zł 1 740 zł 1 690 zł 

31.05-14.06 1 980 zł 1 800 zł 1 750 zł 

15.06-29.06 2 080 zł 1 900 zł 1 850 zł 

30.06-14.07 2 250 zł 1 950 zł 1 900 zł 

15.07-29.07 2 350 zł 2 050 zł 1 950 zł 

30.07-13.08 2 350 zł 2 050 zł 1 950 zł 

14.08-28.08 1 980 zł 1 900 zł 1 850 zł 

29.09-12.09 1 920 zł 1 740 zł 1 690 zł 

13.09-27.09 1 700 zł 1 530 zł 1 460 zł 

28.09-12.10 1 490 zł 1 340 zł 1 290 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

09.04-07.05 1 840 zł 

07.05-21.05* 1 840 zł 

21.05-04.06* 1 940 zł 

04.06-18.06* 2 040 zł 

18.06-02.07* 2 190 zł 

02.07-16.07* 2 390 zł 

16.07-30.07* 2 390 zł 

30.07-13.08* 2 390 zł 

13.08-27.08* 2 390 zł 

27.08-10.09* 2 290 zł 

10.09-24.09* 2 090 zł 

24.09-08.10 1 990 zł 

08.10-22.10 1 790 zł 

22.10-05.11 1 690 zł 

05.11-19.11 1 590 zł 

19.11-03.12 1 590 zł 

03.12-17.12 1 540 zł 

19.12-02.01 2 850 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. 

01.04-14.04 1 620 zł 

16.04-29.04 1 620 zł 

01.05-14.05 1 680 zł 

16.05-29.05 1 720 zł 

31.05-13.06 1 810 zł 

15.06-28.06 1 910 zł 

30.06-13.07 2 030 zł 

15.07-28.07 2 130 zł 

30.07-12.08 2 130 zł 

14.08-27.08 2 030 zł 

01.09-14.09 1 860 zł 

16.09-29.09 1 720 zł 

01.10-14.10 1 600 zł 

16.10-29.10 1 600 zł 



 

USTKA – DWS PERŁA – Z TRANSPORTEM* 
Dom Wczasowo-Sanatoryjny PERŁA w Ustce położony 
jest zaledwie kilkadziesiąt metrów od morza, teren 
Ośrodka graniczy z nadmorską promenadą. Turnusy 
tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, od 
soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką i balkonem, 
TV, tel. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – 

szwedzki stół). Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem. 
Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): kąpiel: 
solankowa, borowinowa, perełkowa; masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż klasyczny, 
aquavibron, inhalacje, okłady borowinowe, okłady fango, krioterapia, Sollux, laseroterapia, 
elektrostymulacja, galwanizacja, interdyn, jonofereza, diadynamik, ultradźwięki, magnetronie, Bioptron, prądy Tensa, Kotza, Trauberta. 
Program: wieczorek taneczny, ognisko (od czerwca do września). Dla gości: kort tenisowy, bilard, tenis stołowy, sala i plac zabaw dla dzieci. 
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł tylko w wybranych terminach (informacja w biurze). 
DODATKOWO PŁATNE: parking 12zł/doba, rower 5zł/1h, kije Nordic Walking 2zł/1h, kort tenisowy 5zł/1h, bilard 5zł/1h, wycieczki i rejsy 
fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

USTKA – ORW WŁÓKNIARZ – Z TRANSPORTEM* 
Ośrodek WŁÓKNIARZ usytuowany jest w najbardziej malowniczej 
części Ustki, w dzielnicy turystyczno-wypoczynkowej,  
a jednocześnie w niedalekiej odległości od centrum miasta. Całość 
otoczona jest lasem sosnowym z urokliwymi ścieżkami 
spacerowymi. Ośrodek posiada bezpośrednie zejście na szeroką  
i piaszczystą plażę.  
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, tel. 

Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna 
się obiadem, a kończy śniadaniem. Wyżywienie ukierunkowane pod kątem pory roku. Opieka: lekarsko-
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): aquavibron, kinezyterapia, 
magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia, jonoforeza, galwanizacja, diadynamik, Tens, elektrostymulacja, 
ultradźwięki, kąpiele borowinowe, solankowe, perełkowe, masaż wirowy kończyn, inhalacje. Program: 
wieczorki z muzyką na żywo, wieczór kaszubski z muzyką regionalną, wieczorek biesiadny z grillem, wieczór  
z poezją śpiewaną, wycieczki i spacery, prelekcje.  
TRANSPORT: własny lub autokar/bus - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł tylko w terminach 
oznaczonych*. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. + 30%, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 35zł/doba, parking 
15zł/doba, zwierzę 30zł/doba, diety, masaże ręczne, wycieczki i rejsy fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dostawka os. dorosłej -30%, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -30%, na dostawce -50%. 

 

USTRONIE MORSKIE – ORW ZAGŁĘBIE – Z TRANSPORTEM 
Ośrodek ZAGŁĘBIE położony jest w centrum Ustronia 
Morskiego zaledwie 70 m od morza. Doskonały klimat 
o właściwościach leczniczych i mikroklimat lasów 
mieszanych wywiera bardzo korzystny wpływ na 
zdrowie i samopoczucie człowieka. Piaszczysta, czysta 
plaża, molo spacerowe, malowniczy klif to atuty 
Ustronia Morskiego. 
 
CENA ZAWIERA:  

Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, telefon, czajnik, lodówka, sprzęt 
plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy kolacją w 14 dniu  
+ prowiant na drogę. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze  
(2 w dni robocze): masaż klasyczny częściowy, okłady borowinowe, aquavibron, magnetoterapia, 
masaż limfatyczny BOA, hydromasaż, krioterapia, ultradźwięki, jonoforeza, diadynamik, Sollux, 
masaż podwodny, kąpiel parowa. Program: wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
bal przebierańców, zawody sportowe, gry, zabawy. Dla gości: wejście na basen w Aquapark 
„Helios" 1 x dziennie (10 dni), plac zabaw dla dzieci, kawiarnia, miejsce na grill, bilard, tenis 
stołowy, wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking, 
TRANSPORT: własny lub autokar - bezpośredni w obie strony z Łodzi + 180zł. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +330zł (w budynku B +250zł), diety +175zł, zwierzę 160zł/turnus, 
opłata klimatyczna. ZNIŻKI: parking bezpłatny. 

TERMINY  Pokój 2 os. 
Apt. 2 os. lub  

Pokój 1 os. 

Styczeń 
Luty, Marzec 

1 760 zł 1 930 zł 

Kwiecień 1 840 zł 2 020 zł 

Maj 2 010 zł 2 180 zł 

Czerwiec 2 260 zł 2 430 zł 

Lipiec 
Sierpień 

2 600 zł 2 950 zł 

Wrzesień 2 260 zł 2 430 zł 

Październik 2 010 zł 2 180 zł 

Listopad 1 760 zł 1 930 zł 

Grudzień 1 840 zł 2 020 zł 

TERMINY Pokój 2,3 os. 

16.01-27.03 1 680 zł 

27.03-10.04 1 960 zł 

10.04-24.04 1 750 zł 

24.04-08.05 1 890 zł 

08.05-22.05* 1 946 zł 

22.05-05.06* 2 282 zł 

05.06-19.06* 2 450 zł 

19.06-03.07* 2 562 zł 

03.07-17.07* 2 772 zł 

17.07-31.07 2 772 zł 

31.07-14.08 2 772 zł 

14.08-28.08 2 520 zł 

28.08-11.09* 2 296 zł 

11.09-25.09* 2 156 zł 

25.09-09.10* 1 792 zł 

09.10-23.10* 1 736 zł 

23.10-04.12 1 680 zł 

14.12-28.12 2 016 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY 

Miejsce w pokoju 2, 3 os. 

Bud. A 
Bud. B 
I i II p. 

Bud. B  
parter 

09.01-05.03* 1 490 zł 1 390 zł 1 320 zł 

06.03-19.03 1 490 zł 1 390 zł 1 320 zł 

20.03-02.04 1 540 zł 1 450 zł 1 380 zł 

03.04-16.04 1 610 zł 1 490 zł 1 420 zł 

17.04-30.04 1 760 zł 1 630 zł 1 480 zł 

01.05-14.05 1 910 zł 1 740 zł 1 540 zł 

15.05-28.05 1 960 zł 1 820 zł 1 610 zł 

29.05-11.06 1 990 zł 1 880 zł 1 770 zł 

12.06-25.06 2 090 zł 2 030 zł 1 840 zł 

26.06-20.08 2 260 zł 2 090 zł 1 950 zł 

21.08-03.09 2 050 zł 1 890 zł 1 730 zł 

04.09-17.09 1 910 zł 1 760 zł 1 600 zł 

18.09-01.10 1 810 zł 1 690 zł 1 530 zł 

02.10-15.10 1 680 zł 1 540 zł 1 380 zł 

16.10-29.10 1 650 zł 1 490 zł 1 340 zł 

03.11-30.11 1 490 zł 1 390 zł 1 300 zł 

01.12-14.12 1 460 zł 1 370 zł 1 290 zł 

19.12-02.01 2 150 zł 1 960 zł 1 810 zł 

*40 zabiegów w oznaczonych terminach  



W GÓRACH 
 

IWONICZ ZDRÓJ – UZDROWISKO IWONICZ 
Iwonicz-Zdrój to znane uzdrowisko w południowo-wschodniej części Polski w województwie 
podkarpackim. Kompleks Uzrowiskowy składa się z pięciu obiektów sanatoryjnych.  
W katalogu przedstawiono ofertę do Sanatorium STARE 
ŁAZIENKI i POD JODŁĄ. Oferta do pozostałych obiektów 
dostępna na stronie lub w Biurze FWP. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV. Wyżywienie:  
3 x dziennie. Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się 

obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze  
(3 w dni robocze): kąpiel kwasowęglowa sucha, codzienna kuracja pitna w Pijalni Wód Mineralnych, 
termożel, Sollux, Bio-V, kriożel, krioterapia miejscowa, Tens, laser, jonofereza, elektosymulacja, 
ultradźwięki, terapuls, Intervac, galwanizacja, diadynamik,  interdyn, magnetoterapia, inhalacje, masaż 
podwodny, masaż pneumatyczny, kąpiel perełkowa, kąpiel elektryczno-wodna, wirowa, plastry 
borowinowe, kąpiel borowinowa i mineralna,  aquavibron, gimnastyka zbiorowa. Program: wycieczka  
z przewodnikiem po Iwoniczu Zdroju, 2 seanse relaksacyjne w jaskini solnej. TRANSPORT: własny.   
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +280zł/+350zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

JARNOŁTÓWEK – ORW ZIEMOWIT 
Ośrodek ZIEMOWIT znajduje się w Jarnołtówku, w miejscowości oddalonej zaledwie 280 km od 
Łodzi. Położony jest na zboczu Biskupiej Kopy w paśmie gór Opawskich na terenie Parku 
Krajobrazowego. Walory przyrodnicze to jedne z najistotniejszych atrakcji turystycznych gminy 
Głuchołazy. W pobliżu znajdują się trzy przejścia graniczne z Czechami. Ośrodek posiada kryty 
basen oraz pełen wachlarz zabiegów w Akademii Zdrowia DOMS. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, 
tel. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy 

obiadem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze  
+ 10 gimnastyk porannych): aquavibron, kąpiel wirowa kończyn dolnych i górnych, kapiel perełkowa, 
elektroterapia, inhalacje, Sollux, lampa Bio-V, ultradźwięki, okłady borowinowe, laser, krioterapia miejscowa, 
drenaż limfatyczny, UGUL, gimnastyka na basenie. Program: wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
wycieczki z przewodnikiem na Kapę Biskupią, Żabie Oczko, Cichą Dolinę.  
Dla gości: winda, kryty basen, jacuzzi, miejsce na grilla/ognisko. 
TRANSPORT: własny  
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pokój 1 os. +196zł, pokój STUDIO +392zł, diety +150zł, 
wypożyczalnia rowerów górskich, kort tenisowy, sauna, łaźnia parowa, zabiegi kosmetyczne, dowóz z przystanku PKS Jarnołtówek po 
uprzednim zawiadomieniu recepcji 8zł/osoba, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat bezpłatnie (bez świadczeń), parking bezpłatny. 

 

KRYNICA ZDRÓJ – OSW LWIGRÓD 
Sanatorium LWIGRÓD od swojego 
powstania uważane było za perłę Krynicy 
Zdroju. Ze względu na położenie to idealne 
miejsce na turnus rehabilitacyjny. W okolicy 
znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych 
m.in. kolejki linowe, stoki narciarskie, 
sankostrady, lodowiska oraz liczne szlaki Beskidu 
Sądeckiego. 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, tel., czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie 
(śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): 
fizykoterapia, krioterapia, hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, aquavibron, 
diadynamik, jonoforeza, Sollux, Bio-V, ultradźwięki, prądy Trauberta, Tensa, inhalacje, BOA, 
masaż klasyczny, masaż wirowy, kąpiele i okłady borowinowe.  
Program: wycieczka autokarowa po okolicy, wycieczki piesze, szkolenia, prelekcje.  
Dla gości: 10 x wejście na kryty basen i strefę relaksacyjną, tenis stołowy, kawiarnia. 
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. z widokiem na południowy – zachód:1 os. +150zł/os., 2 os. +100zł/os., parking 10zł/doba lub 90zł/turnus, 
sauna, bilard, opłata klimatyczna. 

TERMINY 
STARE 

ŁAZIENKI 
POD 

JODŁĄ 

04.05-18.05 1 960 zł 2 170 zł 

18.05-01.06 1 960 zł 2 170 zł 

01.06-15.06 1 960 zł 2 170 zł 

15.06-29.06 1 960 zł 2 170 zł 

29.06-13.07 1 960 zł 2 170 zł 

13.07-27.07 1 960 zł 2 170 zł 

27.07-10.08 1 960 zł 2 170 zł 

10.08-24.08 1 960 zł 2 170 zł 

24.08-07.09 1 960 zł 2 170 zł 

14.09-28.09 1 960 zł 2 170 zł 

28.10-12.10 1 820 zł 1 960 zł 

12.10-26.10 1 820 zł 1 960 zł 

26.10-09.11 1 820 zł 1 960 zł 

TERMINY Pokój 2,3 os. 

10.05-24.05 1 988 zł 

27.05-10.06 1 988 zł 

14.06-28.06 1 988 zł 

30.06-14.07 2 310 zł 

16.07-30.07 2 310 zł 

01.08-15.08 2 310 zł 

17.08-31.08 2 310 zł 

02.09-16.09 2 310 zł 

20.09-04.10 1 988 zł 

11.10-25.10 1 876 zł 

08.11-22.11 1 694 zł 

21.12-04.01 2 520 zł 

Termin Pokój 1 os. Pokój 2 os. Pokój 3 os 

07.01-20.02 2 460 zł 2 180 zł 2 090 zł 
21.02-22.03 2 310 zł 1 990 zł 1 960 zł 

23.03-06.04 2 350 zł 2 050 zł 1 960 zł 

07.04-21.04 2 310 zł 1 990 zł 2 000 zł 

22.04-06.05 2 310 zł 1 990 zł 2 000 zł 

07.05-21.05 2 520 zł 2 150 zł 2 100 zł 

22.05-05.06 2 520 zł 2 150 zł 2 100 zł 

06.06-20.06 2 520 zł 2 150 zł 2 100 zł 

21.06-05.07 2 520 zł 2 150 zł 2 100 zł 

06.07-20.07 2 520 zł 2 000 zł 2 100 zł 

21.07-04.08 2 630 zł 2 280 zł 2 140 zł 

05.08-19.08 2 630 zł 2 280 zł 2 190 zł 

20.08-03.09 2 630 zł 2 160 zł 2 190 zł 

13.09-27.09 2 520 zł 2 040 zł 2 130 zł 

28.09-12.10 2 430 zł 1 990 zł 1 950 zł 

13.10-27.10 2 320 zł 1 990 zł 1 950 zł 

02.11-14.12 2 320 zł 1 990 zł 1 950 zł 

14.12-28.12 2 540 zł 2 160 zł 2 130 zł 



 

KRYNICA ZDRÓJ – PENSJONAT ZDROWIE I SOPLICOWO 
Krynica Zdrój zwana „perłą polskich uzdrowisk” znana jest 
przede wszystkim z wód mineralnych, których lecznicze 
właściwości cenione są od wieków. Do Państwa dyspozycji 
udostępniamy trzy pensjonaty. 
 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką, TV, tel., czajnik. 

Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem. Opieka: lekarsko 
pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): stymat, interdyn, diadynamik, 
ultradźwięki, aquavibron, magnetotron, fotel i materac masujący, Sollux, lampa BV, inhalacje, masaż 
wirowy kończyn górnych i dolnych, kąpiel czterokomorowa, inhalacje, masaż klasyczny, krioterapia, 
ćwiczenia rehabilitacyjne: Ugul, bieżnia, steper, atlas, rowerki. Program: wycieczka autokarowa, 
wieczorek taneczny, wycieczki piesze. 
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +100zł Zdrowie, +200zł Soplicowo, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: pok. 3 os. -100zł/os., ostatnie piętro w Zdrowiu -100zł/os. 

 

KUDOWA ZDRÓJ – DW HALKA – Z TRANSPORTEM* 
Kudowa Zdrój to znane miasto uzdrowiskowo – turystyczne położone 
w Kotlinie Kłodzkiej. Dom Wczasowy HALKA położony jest w samym 
sercu miasta, w odległości 150 m od Parku Zdrojowego i 200 m od 
Aqua Parku.  
 
 
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, TV, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. (śniadania – szwedzki stół). 
Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska.  

Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze), turnusy świąteczne (14): masaż klasyczny częściowy, magnetoterapia, 

prądy, krioterapia miejscowa, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, kąpiele borowinowe, solankowe, 
hydromasaż, okłady borowinowe, ćwiczenia rehabilitacyjne Ugul, bieżnia, steper, rowerek, materace, drabinki.  
Program: wieczorek taneczny, przejażdżka retrobusem po uzdrowisku, spacer z przewodnikiem po uzdrowisku. 
 
TRANSPORT: własny lub bus – bezpośredni w obie strony + 180zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +200zł, diety, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: pok. 3 os. -100zł/os., opiekun bez zab. -150zł, dzieci do 10 lat ½ wyż. bez zab. -20%. 

 

 LĄDEK ZDRÓJ – HOTEL TROJAN – OFERTA WYRÓŻNIONA 
Uzdrowisko Lądek-Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, u stóp 
malowniczych gór. Największym bogactwem kurortu są ciepłe źródła mineralne o unikalnym w 
skali europejskiej składzie chemicznym i leczniczych właściwościach. Hotel TROJAN to obiekt 
świadczący usługi na najwyższym poziomie, wyposażony w komfortowe pokoje o wysokim 
standardzie oraz posiadający nową, bogatą bazę zabiegów rehabilitacyjnych.  
 
 
 
CENA ZAWIERA: 

Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – 
szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja 
lekarska. Zabiegi lecznicze (20+10): 2 x zabiegi + 1 x gimnastyka na sali lub na basenie dziennie, hydromasaż, 
magnetoterapia, kąpiele borowinowe, solankowe, perełkowe, Sollux, Biotron, krioterapia miejscowa, masaż 
wirowy kończyn górnych i dolnych, Ugul, magnetronik, elektroterapia, galwanizacja, jonoforeza, prądy Tensa, 
Kotza, Trauberta, grota solna, ergometr wioślarski, rowerowy. Program: wieczorek taneczny, grill z ogniskiem, 
wycieczki piesze, prelekcje. Dla gości: kryty basen, grota solna, jacuzzi, sala fitness, tenis stołowy, grill plenerowy. 
Turnusy z dof. tylko w terminach oznaczonych*. 
TRANSPORT: własny. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +500zł, bez balkonu -100zł/pok., zwierzę +30zł/doba, diety +280zł, masaże 
ręczne, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -10%, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 
bezpłatnie, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. bez zab. -25%, parking bezpłatny. 

TERMINY ZDROWIE SOPLICOWO 

01.04-15.04 - 1 930 zł 

01.05-15.05 1 700 zł 1 980 zł 

16.05-30.05 1 700 zł 1 980 zł 

01.06-15.06 1 760 zł 2 030 zł 

16.06-30.06 1 760 zł 2 090 zł 

01.07-15.07 1 930 zł 2 200 zł 

16.07-30.07 1 930 zł 2 200 zł 

01.08-15.08 1 930 zł 2 200 zł 

16.08-30.08 1 930 zł 2 200 zł 

01.09-15.09 1 870 zł 2 090 zł 

16.09-30.09 1 820 zł 2 035 zł 

01.10-15.10 1 760 zł 1 980 zł 

16.10-30.10 1 490 zł 1 870 zł 

15.11-29.11 - 1 800 zł 

01.12-15.12 - 1 800 zł 

20.12-03.01 2 040 zł 2 310 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

01.03-15.03 1 299 zł 

16.03-30.03 1 299 zł 

01.04-15.04 1 599 zł 

16.04-30.04 1 299 zł 

01.05-15.05 1 599 zł 

16.05-30.05* 1 599 zł 

01.06-15.06* 1 649 zł 

16.06-30.06* 1 649 zł 

01.07-15.07* 1 799 zł 

16.07-30.07* 1 799 zł 

01.08-15.08* 1 799 zł 

16.08-30.08* 1 799 zł 

01.09-15.09* 1 749 zł 

16.09-30.09* 1 749 zł 

01.10-15.10 1 549 zł 

16.10-30.10 1 349 zł 

03.11-17.11 1 349 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os. 

28.02-28.03 1 499 zł 

28.03-11.04 1 799 zł 

11.04-25.04 1 670 zł 

25.04-09.05 1 670 zł 

09.05-23.05 1 830 zł 

23.05-06.06 1 800 zł 

06.06-20.06* 2 050 zł 

20.06-04.07* 2 050 zł 

13.08-27.08* 2 159 zł 

27.08-10.09* 1 940 zł 

10.09-24.09* 1 890 zł 

26.09-10.10 1 780 zł 

10.10-24.10 1 720 zł 

24.10-07.11 1 720 zł 

07.11-05.12 1 560 zł 



 

LĄDEK ZDRÓJ – ORW WANDA I RYBNICZANKA – Z TRANSPORTEM* 
Lądek-Zdrój to znane uzdrowisko położone w południowo-
wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Ośrodek Rehabilitacyjny WANDA  
i RYBNICZANKA położony jest w malowniczej części miasta,  
w bezpośrednim sąsiedztwie parku, z dala od zgiełku i szlaków 
komunikacyjnych. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką lub umywalką, TV, Wi-Fi. 
Wyżywienie: 3 x dziennie. Możliwość zamówienia diet. Pobyt 

rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze 

(2 w dni robocze), turnusy świąteczne (16): masaże wirowe, wodne, suche, aquavibron, laseroterapia, lampy: 

kwarcowe, Sollux, Bioptron; magnetoterapia, prądy, krioterapia miejscowa, hydromasaż, okłady borowinowe, 
kąpiele: borowinowe, solankowe; inhalacje, gimnastyka indywidualna i grupowa. Program: wieczorki taneczne, 
wycieczki piesze z przewodnikiem, ognisko (w miesiącach V-X). Dla gości: 2 kąpiele termalne w Wojciechu lub 
Jerzym w miarę dostępności miejsc (poza turnusami świątecznymi).  
TRANSPORT: własny lub bus – bezpośredni w obie strony + 180zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOW PŁATNE: pok. 1 os. + 200zł, dieta bezglutenowa + 20zł/doba, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: pok. 3 os. -100zł/os., opiekun bez zab. -150zł.  

 

PIWNICZNA – SU LIMBA 
Piwniczna Zdrój to urocza, uzdrowiskowa miejscowość położona na 
południu Polski, w województwie małopolskim w paśmie górskim 
Beskidu Sądeckiego. Sanatorium LIMBA położone jest w centralnej 
części uzdrowiska na malowniczym cyplu zakola rzeki Poprad. W 
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Zdrojowy oraz Pijalnia 
Wód Mineralnych, zaś nieopodal przejście graniczne na Słowację. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienką, TV. Wyżywienie:  

3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się śniadaniem, a kończy kolacją. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja 
lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze) + 10 wejść do groty solno-jodowej:  Sollux, Solaris, diadynamic, 
fonoforeza, interdyn, prądy Kotza Trauberta, Tens, ultradźwięki, laser biostymulacyjny, krioterapia, kąpiel:  
w wodzie leczniczej – mineralnej, w zawiesinie borowinowej, perełkowo-borowinowa, czterokomorowa, 
perełkowa, sucha w CO2, sucha w ozonie; jonoforeza borowinowa, okłady borowinowe, inhalacje: 
ultradźwiękowa, Bullinga, tlenowa, Schnitzera; masaż: klasyczny częściowy, limfatyczny, wibracyjny, wirowy 
kończyn dolnych i górnych, mechaniczny Hydro Jet; UGUL, gimnastyka poranna i krenoterapia (woda mineralna 
Piwniczanka). Program:  wycieczki piesze z przewodnikiem po Piwnicznej i okolicy, wieczorki taneczne.  
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +420zł, parking 6zł/doba, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -280zł (dot. tylko turnusów z dof.). 

 

POLANICA ZDRÓJ – ORW JANTAR – Z TRANSPORTEM* 
Polanica-Zdrój od wielu lat ma ugruntowaną pozycję wśród 
światowych uzdrowisk. Ośrodek JANTAR położony jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego w części 
uzdrowiskowej, pełnej starych drzew i egzotycznych krzewów. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką, TV, Wi-Fi, czajnik. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). Pobyt 

rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi 
lecznicze (3 w dni robocze): magnetronic, galwanizacja, jonoforeza, drenaż limfatyczny, laser punktowy, Sollux, 
Bio-V, okłady borowinowe, inhalacje, krioterapia, kąpiel perełkowo - ozonowa, kąpiel perełkowa, masaż 
mechaniczny, aquavibron, gimnastyka indywidualna, ultradźwięki, masaż kręgosłupa, masaż leczniczy. Program: 
5 x wejście na basen „Słoneczne Termy” lub do groty solnej, wieczorki taneczne, wieczór biesiadny przy grillu, 
zwiedzanie Polanicy i okolic, spacery z kijkami Nordic Walking szlakami turystycznymi, quizy, wieczorki poezji, 
konkursy, zabawy, prelekcje. Dla gości: sauna, bilard, biblioteka.  
TRANSPORT: własny lub bus – bezpośredni w obie strony + 180zł tylko w terminach oznaczonych*. 
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +400zł, diety +300zł, dzieci do 3 lat  
(bez świadczeń) 250zł, parking 10zł/doba lub 70zł/turnus, Bal Sylwestrowy +220zł/os. (bez alkoholu), wycieczki 
fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -270zł. 

TERMINY Pokój 2 os. 

01.03-15.03 1 299 zł 

16.03-30.03 1 299 zł 

01.04-15.04 1 599 zł 

16.04-30.04 1 299 zł 

01.05-15.05 1 599 zł 

16.05-30.05* 1 599 zł 

01.06-15.06* 1 649 zł 

16.06-30.06* 1 649 zł 

16.07-30.07* 1 799 zł 

01.08-15.08* 1 799 zł 

16.08-30.08* 1 799 zł 

01.09-15.09* 1 749 zł 

16.09-30.09* 1 749 zł 

01.10-15.10 1 549 zł 

16.10-30.10 1 349 zł 

03.11-17.11 1 349 zł 

*turnusy z transportem 

TERMINY Pokój 2 os.  

22.02-08.03 1 820 zł 

09.03-23.03 1 820 zł 

24.03-07.04 1 960 zł 

14.04-28.04 1 890 zł 

14.05-28.05 1 890 zł 

30.05-13.06 1 890 zł 

14.06-28.06 2 030 zł 

29.06-13.07 2 030 zł 

15.07-29.07 2 030 zł 

30.07-13.08 2 030 zł 

14.08-28.08 2 030 zł 

30.08-13.09 2 030 zł 

14.09-28.09 1 890 zł 

29.09-13.10* 1 890 zł 

15.10-29.10 1 890 zł 

07.11-21.11 1 820 zł 

22.11-06.12 1 820 zł 

07.12-21.12 1 820 zł 

*turnus z dofinansowaniem 

TERMINY Pokój 2 os. 

16.01-16.03 1 520 zł 

17.03-31.03 1 620 zł 

01.04-15.04 2 120 zł 

16.04-30.04 1 710 zł 

01.05-15.05 2 080 zł 

16.05-30.05* 2 080 zł 

01.06-15.06* 2 270 zł 

16.06-30.06* 2 270 zł 

01.07-15.07* 2 400 zł 

16.07-30.07* 2 400 zł 

01.08-15.08* 2 400 zł 

16.08-30.08* 2 400 zł 

01.09-15.09* 2 270 zł 

16.09-30.09* 2 270 zł 

01.10-15.10 2 050 zł 

16.10-30.10 2 050 zł 

04.11-18.12 1 650 zł 

19.12-02.01 2 450 zł 

*turnusy z transportem 



 

USTROŃ – SU RÓWNICA 
Ustroń jest powszechnie znaną miejscowością uzdrowiskowo - wczasową, w której leczy się 
m.in. choroby narządów ruchu, dróg oddechowych, układu krążenia, układu nerwowego. 
Sanatorium Uzdrowiskowe RÓWNICA znajduje się w samym sercu Ustronia. Roztaczają się stąd 
niezapomniane widoki na górę Czantorię i inne pasma górskie.  
Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. o różnym standardzie  

z łazienką i balkonem, TV. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna się 
obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze 
(2 w dni robocze): 10 zabiegów z zakresu kinezyterapii wg zaleceń lekarza (gimnastyka grupowa lub 
gimnastyka na przyrządach), 10 zabiegów z zakresu fizykoterapii wg zaleceń lekarza (z zakresu 
światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, ultrasonoterapii), 4 x kąpiel solankowa 
lub gimnastyka w basenie, 4 x seans w grocie solnej, 4 x inhalacje w mini tężni, 1 x masaż leczniczy.  
Program: wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, koncerty, recitale, piesze wycieczki.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. standard +160zł, pok. 1 os. st. wyższy +285zł, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -130zł. 

 

WISŁA – ORW KROKUS 
Wisła położona jest w południowej części Polski, w sercu Beskidu Śląskiego. Ośrodek KROKUS 
usytuowany jest na zboczu Partecznika, na wysokości 529 m n.p.m. tuż nad centrum miasta, do 
którego można dojść w niecałe 20 minut. Obiekt znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, z dala 
od hałaśliwych ulic, co gwarantuje spokój odpoczywającym. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi. 
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki stół). 
Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: 

lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): zabiegi prądowe, pole 
magnetyczne, naświetlenia, krioterapia, laseroterapia, fonoforeza, inhalacja, kąpiel wirowa, kąpiel perełkowa, 
UGUL, rotor kończyn górnych i dolnych, bloczek, ćwiczenia indywidualne, jonoforeza, galwanizacja, 
diadynamik, prądy interferencyjne, Tens, Trauberta, elektrostymulacje, masaż klasyczny całościowy, masaż 
kręgosłupa, masaż relaksacyjny, masaż wyszczuplający. Program: kolacja grillowa lub biesiada z kapelą 
góralską, wieczorki taneczne, wieczory filmowe, wieczory z grami. Dla gości: kawiarnia, sauna, siłownia, 
gabinet masaży, sala gier: bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, wypożyczalnia rowerów.  
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +140zł, pok. Delux +140zł/os., pakiet 10 dodatkowych zabiegów 100zł, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł/-130zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, parking bezpłatny. 

 

ZAKOPANE – ORW HALNY 
Pensjonat HALNY usytuowany jest w doskonałym miejscu. Oferuje spokój i luksusowy 
wypoczynek oraz bliskość wszystkich atrakcji Zakopanego. Kompleks dwóch budynków  
w parkowym otoczeniu z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Giewont położony jest 
zaledwie 5 minut spacerem od Krupówek i 200 metrów od Dworca PKP i PKS. 
 

 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3, 4 os. z łazienką, większość z balkonem, 
TV, Wi-Fi, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki 

stół). Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. 
Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): inhalacje, masaż na fotelu i łóżku wodnym MEDI JET, sauna fińska, platforma 
wibracyjna, laseroterapia, elektroterapia: prądy diadynamiczne, interferencyjne, galwaniczne, Tens, tonoliza, 
terapia ultradźwiękowa, jonoforeza, ciepłolecznictwo: okłady z borowiny alpejskiej, termożel, krioterapia 
miejscowa, światłolecznictwo, sala treningowa: bieżnia, rowerek, stepper, wioślarz, kinezyterapia. Program: 
wieczorek powitalny z muzyka i poczęstunkiem, kolacja przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, kolacja regionalna, 
wycieczka objazdowa po Zakopanem, spacery po okolicy.  
Dla gości: siłownia, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki, sauna, dla dzieci plac zabaw i salka zabaw. 
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: os. bez orzeczenia +8% VAT, pok. 1 os. +250zł, balkon +140zł/os., pakiet 10 dodatkowych zabiegów 160zł, zwierzę 
25zł/doba, masaż klasyczny, modelujący sylwetkę, sportowy, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: opiekun bez zab. -250zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 3 – 14 lat ½ wyż. -250zł, parking bezpłatny. 

TERMINY 
Pokój 2 os. 
standard 

Pokój 2 os.  
st. wyższy 

24.05-07.05 2 050 zł 2 425 zł 

25.06-09.07 2 050 zł 2 425 zł 

26.07-09.08 2 050 zł 2 425 zł 

16.08-30.08 2 050 zł 2 425 zł 

13.09-27.09 2 050 zł 2 425 zł 

18.10-01.11 2 050 zł 2 425 zł 

15.11-29.11 2 050 zł 2 425 zł 

13.12-27.12 2 050 zł 2 425 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

28.03-10.04 1 829 zł 

04.05-17.05 1 669 zł 

24.05-06.06* 1 669 zł 

13.06-26.06* 1 669 zł 

22.08-04.09* 1 669 zł 

19.09-02.10* 1 539 zł 

03.10-16.10* 1 539 zł 

17.10-30.10 1 539 zł 

07.11-20.11 1 539 zł 

14.12-27.12 2 099 zł 

20.12-02.01 2 399 zł 

*turnusy z dofinansowaniem 

TERMINY Pokój 2 os. 

21.04-05.05 1 870 zł 

12.05-26.05 1 850 zł 

09.06-23.06 1 990 zł 

23.06-07.07 2 170 zł 

07.07-21.07 2 290 zł 

25.08-08.09 2 350 zł 

22.09-06.10 1 990 zł 

06.10-20.10 1 870 zł 

01.12-15.12 1 720 zł 



 

ZAKOPANE – ORW ZAKOPIEC 
Ośrodek ZAKOPIEC położony w niezwykle spokojnej i zielonej dzielnicy Zakopanego  
w Jaszczurówce, w pobliżu wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Usytuowanie obiektu 
przy górskich szlakach turystycznych stwarza idealne warunki do uprawiania pieszej turystyki 
górskiej, a bliskość przystanku autobusowego umożliwia łatwe dotarcie do głównych atrakcji 
Zakopanego. Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2, 3, 4 os. z łazienką, 
większość z balkonem, TV, Wi-Fi, radio. 

Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: 
lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (2 w dni robocze): 
hydroterapia kończyn górnych oraz dolnych, masaże na łóżku masującym Ceragem, 
magnetoterapia, elektroterapia, światłoterapia, inhalacje, rehabilitacja ruchowa, aerobic, 
Nordic Walking z instruktorem. Program: wycieczka z przewodnikiem - Tatrzańskie Doliny, 
zwiedzanie Zakopanego z animatorem, wieczór góralski z kapelą i degustacją oscypków  
z bacówki, ogniska z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny z poczęstunkiem, bingo  
z nagrodami, warsztaty artystyczne, seanse filmowe, karaoke dla dzieci i dorosłych.  
TRANSPORT: własny.  
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +300zł, dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 30zł/doba, wycieczki fakultatywne, wstęp do zwiedzanych 
obiektów, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: pok. bez balkonu -100zł/os., opiekun bez zab. -100zł, dzieci 3 – 12 lat ½ wyż. -20%, parking bezpłatny. 

 

POZOSTAŁE REGIONY 
 

CIECHOCINEK – SU KRYSTYNKA – NOWOŚĆ W OFERCIE 
Sanatorium Uzdrowiskowe KRYSTYNKA to całoroczny, czteropiętrowy 
obiekt, wyposażony w windę, otoczony przepięknym ogrodem, który 
zapewne urzeknie Państwa swoim urokiem. Ponadto unikalny klimat 
Ciechocinka, zabytkowe tężnie solankowe zapewniają regenerację sił, 
efektywną rehabilitację i powrót do zdrowia. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokoje 2 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, radio, 
tel., lodówka, czajnik, suszarka, szlafroki, ręczniki, leżaki. Wyżywienie: 

3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja 
lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): diadynamik, interdyn, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, 
Terapuls, Sollux, ultradźwięki, magnetronik, laser, kąpiel: czterokomorowa, perełkowa, masaż wirowy kończyn, 
masaż klasyczny, gimnastyka indywidualna, inhalacje. Program: wieczorki taneczne, koncerty, wycieczki piesze  
i meleksem po Ciechocinku, prelekcje o tematyce zdrowotnej. Dla gości: winda, kryty basen do gimnastyki 
grupowej, sauna na podczerwień, jacuzzi, ogród, mini tężnia, siłownia zewnętrzna.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +387zł, parking 6zł/doba, dopłata do pokoju 
klimatyzowanego +10zł/doba, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -100zł. 

 

CIECHOCINEK – ŁAZIENKI II RESORT MEDICAL & SPA 
Sanatorium ŁAZIENKI II Resort Medical & Spa położone jest w centrum Ciechocinka. Połączenie 
nowoczesności z unikatowymi, pałacowymi wnętrzami zapewnia gościom komfortowy 
wypoczynek i stwarza możliwości skorzystania z szerokiego zakresu profesjonalnych zabiegów. 
Turnusy od niedzieli do niedzieli. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką, TV, Wi-
Fi, ręcznik, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie 
(śniadania – szwedzki stół). Pobyt rozpoczyna 
się kolacją, a kończy śniadaniem. Opieka: 

lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): kapsuła 
FloatRest (kąpiel w roztworze soli gorzkiej/siarczan magnezu), kąpiel solankowa, okłady 
borowinowe, inhalacje, bicze szkockie, wodny płaszczowy, wirowy nóg i rąk, natrysk 
płaszczowy, jonoforeza, ultradźwięki, prądy galwaniczne, Tensa, Kotza, Trauberta, 
elektrostymulacja, krioterapia, kinezyterapia.  
Program: bezpłatny wstęp na wieczory kulturalne i taneczne organizowane w Pałacu. Dla gości: bezpłatnie sauna fińska, siłownia. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. ATTIC +140zł/+280zł, diety +140zł, zwierzę 40zł/doba, parking 5zł/doba, opłata 
klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -400zł, dzieci do 6 lat ½ wyż. bez zab. wspólne spanie 874zł/1248zł. 

TERMINY Pokój 2 os. TERMINY Pokój 2 os. 

27.02-13.03 1 710 zł 31.07-14.08 2 150 zł 

13.03-27.03 1 710 zł 14.08-28.08 2 150 zł 

27.03-10.04 1 950 zł 28.08-11.09 2 050 zł 

10.04-24.04 1 710 zł 11.09-25.09 2 050 zł 

24.04-08.05 1 850 zł 25.09-09.10 2 000 zł 

08.05-22.05 1 850 zł 09.10-23.10 1 890 zł 

22.05-05.06 1 850 zł 16.10-30.10 1 850 zł 

05.06-19.06 1 950 zł 06.11-20.11 1 790 zł 

19.06-03.07 2 050 zł 20.11-04.12 1 790 zł 

03.07-17.07 2 090 zł 27.11-11.12 1 790 zł 

17.07-31.07 2 150 zł 13.12-27.12 2 150 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

07.02-18.04 1 803 zł 

18.04-02.05 1 826 zł 

02.05-16.05 2 125 zł 

16.05-30.05 2 125 zł 

30.05-13.06 2 125 zł 

13.06-27.06 2 125 zł 

27.06-11.07 2 263 zł 

11.07-25.07 2 318 zł 

25.07-08.08 2 318 zł 

08.08-22.08 2 318 zł 

22.08-05.09 2 263 zł 

05.09-19.09 2 125 zł 

19.09-03.10 2 079 zł 

03.10-12.12 1 803 zł 

12.12-26.12  1 969 zł 

TERMINY 
Pokój 2 os. 

ATTIC  
Pokój 2 os. 
COMFORT 

Pokój 2 os. 
SUPERIOR 

sezon niski 
01.01-04.04   

2 030 zł 2 366 zł 2 646 zł 

sezon wysoki 
04.04-03.10  

2 366 zł 2 786 zł 2 968 zł 

sezon niski 
03.10-19.12 

2 030 zł 2 366 zł 2 646 zł 

świąteczny 
19.12-02.01   

2 366 zł 2 786 zł 2 968 zł 



 

CIECHOCINEK – SU ŁĄCZNOŚĆ – NOWOŚĆ W OFERCIE 
Sanatorium Uzdrowiskowe ŁĄCZNOŚĆ oraz WILLA 
RUSTYKALNA położone są w ścisłym centrum 
Ciechocinka, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 
Zdrojowego. Dzięki tej wyjątkowej lokalizacji, dotarcie 
do największych atrakcji uzdrowiska takich jak: 
Tężnie, Fontanna Grzybek, Zegar Kwiatowy czy 
Muszla Koncertowa zajmuje najwyżej kilka minut. 
 
 

CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 os. z łazienką i balkonem, TV, Wi-Fi, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie (w budynku głównym). Pobyt 
rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni robocze): 
galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, krioterapia, Sollux, ultradźwięki, magnetronik, laser, BOA, aquavibron, kąpiel: kwasowęglowa, 
solankowa, perełkowa, hydromasaż, masaż wirowy kończyn, masaż klasyczny, fotel masujący, borowina, gimnastyka indywidualna, 
inhalacje. Program: zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem (warzelnia soli, cerkiew prawosławna, dworek prezydencki), seanse w jaskini 
solnej, przejazdy tramwajem konnym po Ciechocinku, wieczorki taneczne, ogniska, biesiady oraz w sezonie letnim, rejsy po rzece Wiśle.  
Dla gości: wstęp na kompleks basenowy w godz. 14:30-19:30, obejmujący basen solankowy, saunę suchą, jacuzzi, łaźnię fińską oraz atrakcje 
wodne w głównej części basenowej, kawiarnia. 
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. San. Łączność +280zł, parking 10zł/doba, wycieczki fakultatywne, opłata 
klimatyczna 4zł/doba. ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -20%. 

 

INOWROCŁAW – KOMPLEKS SOLANKI 
SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław położone jest na terenie malowniczego Parku Solankowego 
liczącego ponad 85 hektarów. Sercem parku są tężnie solankowe, które od 2001 roku 
zachwycają odwiedzających konstrukcją oraz dobroczynnym wpływem na zdrowie. Kompleks 
SOLANKI obejmuje pięć komfortowych 
obiektów noclegowych.  
W katalogu przedstawiono ofertę do 
Sanatorium KUJAWIAK i KUJAWIANKA. 
Oferta do pozostałych obiektów dostępna 
na stronie lub w Biurze FWP. 

CENA ZAWIERA:  
Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, Internet. Wyżywienie: 3 x dziennie, 
Kujawiak – śniadania i kolacje – szwedzki stół, Kujawianka – posiłki serwowane do stolika. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy 
śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (4 w dni robocze): masaż wirowy, masaż limfatyczny 
BOA, hydromasaż, natrysk płaszczowy, bicze szkockie, kąpiel: perełkowa, czterokomorowa, borowinowa, solankowa, kwasowęglowa; 
inhalacja solankowa, okłady borowinowe, diadynamik, elektrostymulacja, galwanizacja, jonoforeza, prądy: Kotza, Nemeca, Trauberta, 
Tensa, magnetoterapia, krioterapia, Sollux, kinezyterapia, UGUL.  Program: seans w grocie solnej w dni robocze, wstęp na ogólnodostępne 
imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane prze Solanki Uzdrowisko Inowrocław.  
 TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. o wyższym standardzie +10zł/doba/os., opłata klimatyczna.

 

NAŁĘCZÓW – UZDROWISKO NAŁĘCZÓW 
Kompleks UZDROWISKO NAŁĘCZÓW położone w województwie 
lubelskim, składa się z 4 obiektów o różnym standardzie 
zlokalizowanych w Parku Zdrojowym lub na jego obrzeżach.  
W katalogu przedstawiono ofertę wyłącznie do Sanatorium KSIĘŻE 
JÓZEF. Oferta do pozostałych obiektów dostępna na stronie lub  
w Biurze FWP.  
Turnusy tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 
CENA ZAWIERA:   

Zakwaterowanie: pok. 1, 2, 3 os. z łazienką, TV, tel., czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się 
obiadem, a kończy śniadaniem. Opieka: lekarsko-pielęgniarska/konsultacja lekarska. Zabiegi lecznicze (3 w dni 
robocze): fango, inhalacje lekowe, kąpiel: kwasowęglowa sucha, perełkowa; masaż wirowy kończyn górnych  
i dolnych, Bioptron, diadynamik, elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, jonoforeza, krioterapia miejscowa, 
magnetoterapia, Sollux, tlenoterapia, ultradźwięki, interdyn, interferencje, gimnastyka indywidualna i grupowa, 
UGUL, ćwiczenia na przyrządach, Program: spacery z kijkami Nordic Walking, wycieczka piesza z przewodnikiem, 
imprezy kulturalno-rozrywkowe, wieczorki taneczne z muzyką na żywo, grillowy ogródek letni w klubie Atrium. 
Dla gości: 2 x wstęp na basen Atrium 1h, 2 x całodzienne wypożyczenie kijków do Nordic Walking, 
nieograniczony dostęp do kuracji pitnych wodami leczniczymi.  
TRANSPORT: własny. DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +210/+250zł, hydromasaż, krioterapia, laseroterapia, masaż suchy, wycieczki 
fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: opiekun bez zab. -200zł. 

TERMINY 
SANATORIUM 

ŁĄCZNOŚĆ 
WILLA 

RUSTYKALNA 

06.06-20.06 2 520 zł 2 940 zł 

04.07-18.07 2 520 zł 2 940 zł 

01.08-15.08 2 520 zł 2 940 zł 

15.08-29.08 2 520 zł 2 940 zł 

12.09-26.09 2 520 zł 2 940 zł 

03.10-17.10 2 100 zł 2 520 zł 

03.11-17.11 1 820 zł 2 170 zł 

19.12-02.01 2 520 zł 2 940 zł 

TERMINY 
KUJAWIAK/KUJAWIANKA KUJAWIANKA 

Pokój 1 os. Pokój 2 os. Pokój 3 os. 

01.01-30.04 140 zł 130 zł 120 zł 

01.05-30.09 160 zł 145 zł 130 zł 

01.10-17.12 140 zł 130 zł 120 zł 

18.12-31.12 160 zł 145 zł 130 zł 

turnusy 7, 10 lub 14 dni x cena os./dnia 

TERMINY Pokój 2,3 os. 

26.03-02.05 1 760 zł 

02.05-15.05 1 920 zł 

15.05-28.05 1 920 zł 

28.05-10.06 1 920 zł 

10.06-23.06 1 920 zł 

23.06-06.07 1 920 zł 

06.07-19.07 1 920 zł 

19.07-01.08 1 920 zł 

01.08-14.08 1 920 zł 

14.08-27.08 1 920 zł 

27.08-09.09 1 920 zł 

09.09-22.09 1 920 zł 

22.09-05.10 1 920 zł 

05.10-18.10 1 920 zł 

18.10-31.10 1 920 zł 

31.10-09.12 1 760 zł 



WCZASY 
NAD MORZEM 

 

MIĘDZYWODZIE – OW MIĘDZYCECHOWY – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM 
  
Międzywodzie jest miejscowością o kameralnym charakterze położoną między Bałtykiem  
i Zalewem Kamieńskim w województwie zachodniopomorskim na wyspie Wolin. Ośrodek 
Wczasowy MIĘDZYCECHOWY zlokalizowany jest w cichej i spokojnej okolicy w lesie w odległości 
około 300 m od morza. 
 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania i kolacje – szwedzki 
stół). Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Program: wieczorki taneczne z muzyką na żywo  
i poczęstunkiem, kolacja grillowa z muzyką, zabawą i poczęstunkiem (zamiast kolacji w stołówce). Dla gości: plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na biesiady, ognisko i grilla, piaszczyste boisko do gry w siatkówkę i badmintona, wypożyczalnia sprzętu sportowego i biblioteka. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. +400zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

MRZEŻYNO – OW PERŁA – NOWOŚĆ W OFERCIE – Z TRANSPORTEM 
 
Ośrodek Wczasowy PERŁA położony jest zaledwie 150 m od morza w nadmorskiej miejscowości 
wypoczynkowej Mrzeżyno, oddalonej o 12 km od Kołobrzegu. Miejscowość słynie z szerokiej, 
piaszczystej plaży, a bliskość do morze jest bezwzględnym atutem Perły. Ponadto ośrodek 
otoczony jest pięknym lasem sosnowym oraz dużą ilością zieleni, co czyni go miejscem bardzo 
atrakcyjnym i przytulnym. Jednocześnie  do  centrum miasteczka i portu można dojść piechotą 
w ciągu kilku minut. 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie i kolacja – szwedzki 
stół). Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Program: wieczorki taneczne, ognisko lub grill  
z pieczeniem kiełbasek. Dla gości: miejsce na biesiady, ognisko i grilla, boisko do siatkówki i koszykówki, tenis stołowy, badminton, bilard, 
dart, boule, plac zabaw dla dzieci. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. +400zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

NIECHORZE – OW ZACISZE – Z TRANSPORTEM 
  
Niechorze to jedna z najatrakcyjniejszych miejscowości nadmorskich położona na Nizinie 
Szczecińskiej. Przepiękne szerokie złociste plaże, żywiczne lasy sosnowo-brzozowe, krystalicznie 
czyste powietrze, stanowią specyficzny mikroklimat o dużych walorach zdrowotnych. Ośrodek 
ZACISZE położony jest wśród sosnowych lasów w centrum Niechorza w odległości około 250 m 
od morza. 
 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, czajnik, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją,  
a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Program: wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. +350zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

TERMIN Pokój 2 os. 

13.06-26.06 1 650 zł 

TERMIN Pokój 2 os. 

29.05-11.06 1 700 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

14.06-27.06 1 600 zł 

23.08-05.09 1 550 zł 



 

USTKA – OW RODOŚĆ – Z TRANSPORTEM 
Ustka to miasto portowe oraz uzdrowisko położone w woj. pomorskim u ujścia rzeki Słupi do 
Bałtyku. Turystów kusi tu szeroka piaszczysta plaża osłonięta wydmami, piękną parkową 
zielenią i bogatymi w tlen sosnowymi lasami. Zawarty w morskim powietrzu zdrowotny jod, 
sole wapnia i magnezu stanowią naturalny czynnik leczniczy. Liczne szlaki turystyczne  
i rowerowe, urokliwa nadmorska promenada spacerowa, piękny klif brzegu, port i zabytki to 
jedne z najważniejszych atrakcji Ustki. Ośrodek RADOŚĆ położony jest w centrum, przy głównej 
promenadzie nadmorskiej i przy plaży w odległości 20 m od morza. 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. z łazienką i balkonem, TV, radio, sprzęt plażowy. Wyżywienie: 3 x dziennie. (śniadania – szwedzki stół). Pobyt 
rozpoczyna się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Program: wieczorek taneczny, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczki 
piesze po okolicy. Dla gości: winda, kawiarnia, taras do kąpieli słonecznych, miejsce do grillowania, boisko do siatkówki, tenis stołowy, 
piłkarzyki, sala i plac zabaw. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE:  pok. 1 os. +450zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

DŹWIRZYNO – ORW POSEJDON – WCZASY 7-DNIOWE 
Ośrodek POSEJDON położony w urokliwej miejscowości nadmorskiej Dźwirzyno, zlokalizowany 
jest w odległości zaledwie 50 m od morza w paśmie wydm nadmorskich i 1,5 km od jeziora 
Resko. Wśród pięknego lasu sosnowego, usytuowane zostały dwa główne jednopiętrowe 
pawilony hotelowe połączone nowoczesną bazą zabiegową. W trzecim budynku mieści się 
jadalnia i recepcja. 
 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 2 os. i studio z łazienką i balkonem lub tarasem, TV, Wi-Fi.  
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadania – szwedzki stół). Pobyt zaczyna się obiadem, a kończy 
śniadaniem, od soboty do soboty. W okresie 03.07-28.08 posiłki 2 x dziennie + lunch pakiet. 
Program: wieczorek taneczny, grill lub ognisko 1 raz w tyg. 
 
TRANSPORT: własny.  
 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. + 50% w okresie 03.07-28.08, +30% pozostałe terminy, zwierzę 
20zł/doba, diety, masaż klasyczny, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 20zł/doba, dzieci 3 – 10 lat ½ wyż. -30%, dzieci 3 – 10 lat  
½ wyż. dostawka w pok. 2 os. -40%, dorośli dostawka w pok. 2 os. -30%, parking bezpłatny. 

 

USTKA – DWS PERŁA – WCZASY 7-DNIOWE 
Dom Wczasowo-Sanatoryjny PERŁA w Ustce położony jest zaledwie kilkadziesiąt metrów od 
morza, teren Ośrodka graniczy z nadmorską promenadą. Walory zdrowotne usteckiego klimatu 
mają korzystny wpływ na drogi oddechowe i układ krążenia. Dużą atrakcją jest także bliskość 
Słowińskiego Parku Narodowego. 

 
 
 
 
 

 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką i balkonem, TV, tel. Wyżywienie: 3 x dziennie 
(śniadania – szwedzki stół). Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się kolacją,  
a kończy śniadaniem. Dla gości: kort tenisowy, bilard, tenis stołowy, sala oraz plac zabaw 
dla dzieci. 
 
TRANSPORT: własny. 
DODATKOWO PŁATNE: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) 140zł, parking 12zł/doba, rower 5zł/1h , kije Nordic Walking 2zł/1h, bilard 5zł/1h, 
kort tenisowy 5zł/1h, wycieczki i rejsy fakultatywne, opłata klimatyczna. ZNIŻKI: dzieci 3 – 7 lat ½ wyż. -50% od ceny za dobę hotelową. 

TERMIN Pokój 2 os. 

28.06-08.07 1 750 zł 

TERMINY 
7 DNIOWE 

 Pokój 2 os. 
Studio 2+1 

Studio 4 os. 

27.03-10.04 710 zł 680 zł 

10.04-08.05 730 zł 690 zł 

08.05-22.05 800 zł 760 zł 

22.05-05.06 860 zł 820 zł 

05.06-19.06 960 zł 910 zł 

19.06-03.07 1 070 zł 950 zł 

03.07-28.08* 1 260 zł 1 150 zł 

28.08-11.09 1 140 zł 1 040 zł 

11.09-25.09 980 zł 920 zł 

25.09-09.10 870 zł 850 zł 

09.10-06.11 740 zł 700 zł 

19.12-27.12** 950 zł 910 zł 

27.12-02.01*** 730 zł 700 zł 

*posiłki 2 x dziennie 

**pobyt 8 dni 

***pobyt 6 dni 

TERMINY 
7 DNIOWE  

Pokój 2 os. Apt. 2 os. Pokój 1 os. 

Styczeń 
Luty, Marzec 

800 zł 950 zł 900 zł 

Kwiecień 870 zł 1 000 zł 960 zł 

Maj 1 020 zł 1 300 zł 1 160 zł 

Czerwiec 1 160 zł 1 370 zł 1 330 zł 

Lipiec 
Sierpień 

1 380 zł 1 650 zł 1 600 zł 

Wrzesień 1 160 zł 1 370 zł 1 330 zł 

Październik 1 020 zł 1 300 zł 1 160 zł 

Listopad 800 zł 950 zł 900 zł 

Grudzień 870 zł 1 000 zł 960 zł 



W GÓRACH 
 

KARPACZ – OW KRÓLOWA KARKONOSZY – Z TRANSPORTEM 
Karpacz to górska miejscowość turystyczna, która leży u podnóża najwyższego szczytu 
Karkonoszy – Śnieżki. Teren ten to najatrakcyjniejsza część Sudetów Zachodnich i najbardziej 
charakterystyczne miejsce Karkonoszy. Miasto położone jest na wysokości od 480 do 885 m 
n.p.m., w wąskiej i stromej dolinie Łomnicy. KRÓLOWA KARKONOSZY to kameralny pensjonat 
zlokalizowany w ścisłym centrum Karpacza. To wyjątkowe miejsce dla tych, którzy pragną 
wyciszenia i spokoju mogąc jednocześnie korzystać w pełni z uroków i atrakcji Karpacza. 
 
 
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, większość z balkonem, TV, Wi-Fi, lodówka, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna 
się kolacją, a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Program: wieczorek taneczny, grill z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa, 
wycieczka piesza z przewodnikiem po Karpaczu, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +350zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

SZKLARSKA PORĘBA – OW KRÓLOWA KARKONOSZY – Z TRANSPORTEM 
Ośrodek Wypoczynkowy KRÓLOWA KARKONOSZY to elegancki obiekt z ponad stuletnią 
historią, zlokalizowany w pobliżu centrum Szklarskiej Poręby. Sąsiaduje bezpośrednio z parkiem 
oraz z Centrum Rekreacji i Sportu "Orlik” oferującym całoroczne atrakcje. Królowa Karkonoszy 
to wyjątkowe miejsce dla tych z Państwa, którzy pragną wyciszenia i spokoju mogąc 
jednocześnie korzystać w pełni z uroków i atrakcji Szklarskiej Poręby. Cisza, wciąż zmieniające 
się krajobrazy, w zależności od oświetlenia czy pory dnia, połączone z szumem krystalicznie 
czystych potoków i wodospadów spadających w otoczeniu granitowych skał - to elementy 
wpływające na atrakcyjność tej miejscowości.  
 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, większość z balkonem, TV, Wi-Fi, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. Pobyt rozpoczyna się kolacją, 
a kończy śniadaniem + prowiant na drogę. Program: wieczorek taneczny, grill z pieczeniem kiełbasek, wycieczka autokarowa, wycieczka 
piesza z przewodnikiem po Szklarskiej Porębie, wycieczki piesze po okolicy. 
 
TRANSPORT: bezpośredni w obie strony z Łodzi – w cenie turnusu. 
DODATKOWO PŁATNE: pok. 1 os. +350zł, wycieczki fakultatywne, opłata klimatyczna. 

 

POLANICA ZDRÓJ – OW STORCZYK I SYRENA – Z TRANSPORTEM 
Polanica-Zdrój od wielu lat ma ugruntowaną pozycję wśród 
światowych uzdrowisk. Łagodny, podgórski klimat oraz obfite źródła 
wód mineralnych stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku, 
leczenia chorób układu krążenia i przewodu pokarmowego, a także 
zwalczania nałogu palenia tytoniu. Ośrodki STORCZYK i SYRENA  
położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego. 
Recepcja, baza zabiegowa znajduje się w Willi Storczyk (winda), a 
jadalnia w Syrenie (bez windy). Obiekty oddalone są od siebie około 
30 m. 

 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie: pok. 1, 2 os. z łazienką, większość z balkonem, TV, czajnik. Wyżywienie: 3 x dziennie. 
Możliwość zamówienia diet. Pobyt rozpoczyna się kolacją, a kończy obiadem. Program: spacer z przewodnikiem 
po Polanicy. Dla gości: sala fitness, świetlica. 
 
TRANSPORT: własny lub bus – bezpośredni w obie strony + 180zł tylko w terminach oznaczonych*. 
 
DODATKOWO PŁATNE: pakiet pro-zdrowotny (5 zabiegów leczniczych i konsultacja fizjoterapeuty) +95zł, zwierzę 
15zł/doba, wycieczki fakultatywne, wycieczki zagraniczne, letni tor saneczkowy, kolejka retro, opłata klimatyczna.  
ZNIŻKI: dzieci do 3 lat (bez świadczeń) bezpłatnie, parking bezpłatny. 

TERMIN Pokój 2 os. 

05.09-18.09 1 550 zł 

TERMIN Pokój 2 os. 

05.09-18.09 1 550 zł 

TERMINY Pokój 2 os. 

01.03-15.03 1 149 zł 

16.03-30.03 1 149 zł 

01.04-15.04 1 449 zł 

16.04-30.04 1 149 zł 

01.05-15.05 1 449 zł 

16.05-30.05* 1 449 zł 

01.06-15.06* 1 499 zł 

16.06-30.06* 1 499 zł 

01.07-15.07* 1 649 zł 

16.07-30.07* 1 649 zł 

01.08-15.08* 1 649 zł 

16.08-30.08* 1 649 zł 

01.09-15.09* 1 599 zł 

16.09-30.09* 1 599 zł 

01.10-15.10 1 399 zł 

16.10-30.10 1 199 zł 

03.11-17.11 1 199 zł 

*turnusy z transportem 



 


