
TURNUS REHABILITACYJNY 

                                      Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

                     JAROSŁAWIEC  HOTEL*** NAT 
                                                

 

JAROSŁAWIEC:  wieś rybacka i rekreacyjno-wypoczynkowa położona w sosnowych lasach na 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Położona między miejscowościami Wicko Morskie i Darłowo. Urokliwe 
nadmorskie plaże, klifowy brzeg i sosnowy las do największe walory krajobrazowe tej miejscowości. 

 
 
 

                         PROFILE LECZENIA:
 

 DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU, Z WYŁĄCZENIEM 

OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH 

INWALIDZKICH  
 UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO 
 CHOROBY PSYCHICZNE 
 SCHORZENIA ONKOLOGICZNE 
 SCHORZENIA UKŁADU KRĄŻENIA,  
 SCHORZENIA UKŁADU METABOLICZNE 
 SCHORZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO 
 SCHORZENIA UKŁADU  POKARMOWEGO, 
 CHOROBY ALZHEIMERA 
 

 
 SCHORZENIA LARYNGOLOGICZNE 
 SCHORZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE 
 CUKRZYCA 
 PADACZKA 
 ZABURZENIA PSYCHO-ORGANICZNE,  
 ZABURZENIA DEPRESYJNE I NERWICOWE 
 AUTYZM, 
 KOBIETY PO MASTEKTOMII, 
 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY 
 CHOROBY REUMATYCZNE 

 CHOROBY PRZEMIANY MATERII

OW „Za Wydmą” ***  nowocześnie urządzony, komfortowy  3-gwiazdkowy obiekt  o wysokim standardzie. Pierwszych Gości 
przywitamy już w maju 2017. Doskonała lokalizacja w spokojnej okolicy, a jednocześnie w centrum Jarosławca, zaledwie 450m od 
morza pozwoli odpocząć od codzienności i poprawić swoją kondycje zarówno fizyczną jak i psychiczną. OW ”Za Wydmą” oferuje: 80 
wygodnych, nowocześnie urządzonych pokoi, nowoczesna recepcja i przestronne lobby, baza zabiegowa z profesjonalnymi 
gabinetami  zabiegowymi, zadaszone grillowisko, plac zabaw dla dzieci (wewnętrzny i zewnętrzny), Wi-fi w całym obiekcie. 

ZAKWATEROWANIE: w pokojach  2, 3 osobowych z łazienkami i balkonami po generalnym remoncie. Na wyposażeniu pokoju 
znajduje się: radio, TV, telefon. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00, a kończy o godzinie 10.00. 
Pierwszym świadczeniem jest kolacja, ostatnim obiad (dla osób wyjeżdżających po śniadaniu suchy prowiant na drogę).  
 

 

WYŻYWIENIE: 3 x dziennie ( śniadania + kolacje w formie bufetu szwedzkiego), obiad 
porcjowany, podawany do stołu. 
 

BAZA ZABIEGOWA: aquavibron, terapia laserowa, inhalacje, tlenoterapia, okłady 
termożelowe (krioterapia), okłady borowinowe, hydromasaż, kąpiele perełkowe, solankowe, 
kąpiele wirowe nóg, rąk, masaże klasyczne, lampa sollux, pole magnetyczne, elektroterapia 
(prądy TENSA, TRABERTA, KOTZA, diadynamik, interferencja), drenaż limfatyczny BOA, 
ultradźwięki. 
 
 

 

TERMINY 
Cena dla uczestnika turnusu  

w pokoju 2 osobowym 
Cena dla uczestnika turnusu w 

pokoju 3 osobowym  
 

08.09-22.09.2018 1560 zł 1460 zł  
 

 
Pobyt opiekuna bez zabiegów: zniżka 100 zł - od ceny podstawowej 
dziecko do 10 roku życia bez zabiegów-  od ceny podstawowej  zniżka 220 zł 
dziecko do 10 roku życia z zabiegami   -  od ceny podstawowej  zniżka 120 zł 
 
Parking płatny ze zniżką 50% - 5 zł/dobę 
 

 
PAKIET  SKIEROWANIA  ZAWIERA: 

 

 zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, 
 wyżywienie jak w opisie oferty 
 opiekę medyczną i rehabilitacyjną,  
 2 zabiegi dziennie ( w dni robocze ) wg. zaleceń 

lekarza,  

 badanie lekarskie (2 wizyty), 
 wieczorek taneczny, spotkanie plenerowe przy 

ognisku  z pieczeniem kiełbasek,  
 wycieczka autokarowa z przewodnikiem, 
 dopłata  do pok. 1 osobowego  510 zł

Dodatkowo płatne: 
- taksa klimatyczna płatna na miejscu w recepcji. 

 

Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o.  43-100 Tychy ul. Edukacji 37 
Tel. 32/326 23 50-51 ; 32/326 23 76;   www.nat.pl ; e-mail:nat@nat.pl 

Konto: ING Bank Śląski o/Tychy  nr 17 1050 1399 1000 0007 0262 0733 

http://www.nat.pl/

