
TURNUS REHABILITACYJNY 
                             Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

 

                  KRYNICA ZDRÓJ  HOTEL *** „JAGIELLONKA” 
                        Rej. OR/24/0009/15   OD/12/0006/15 
 
 

 
 

Krynica Zdrój: miejscowość uzdrowiskowa o światowej sławie, zwana „ Perłą polskich uzdrowisk ’’. Bardzo sprzyjający klimat , 
atrakcyjne położenie stwarzają dobre warunku do wypoczynku, a przede wszystkim sprzyjają leczeniu różnych schorzeń i dysfunkcji. 
Krynica znana jest głównie z leczniczych wód, z których można korzystać w stworzonych do tego celu pijalniach. 
 

                     
PROFILE LECZENIA: 

 
 

 DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU, Z WYŁĄCZENIEM OSÓB 

PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH, 
 UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO,  
 CHOROBY PSYCHICZNE, 
 DYSFUNKCJI NARZĄDU SŁUCHU, 
 DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU 
 SCHORZENIA UKŁADU KRĄŻENIA,  
 SCHORZENIA REUMATYCZNE, 
 SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO, 
 SCHORZENIA UKŁADU NEUROLOGICZNEGO, 
 SCHORZENIA UKŁADU  ODDECHOWEGO, 
 SCHORZENIE UKŁADU POKARMOWEGO, 
 SCHORZENIA UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, 
 SCHORZENIA DERMATOLOGICZNE, 
 SCHORZENIA KRĘGOSŁUPA, 

 MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, 
 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY, 
 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTKI, 
 ZABURZENIA GŁOSU I MOWY, 
 ZABURZENIA PSYCHO-RUCHOWE (ADHD), 
 CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE 
 SCHORZENIA NARZĄDÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO 
 SCHORZENIA LARYNGOLOGICZNE 
 KOBIETY PO MASTEKTOMII 
 WADY POSTAWY, 
 CUKRZYCA, 
 PADACZKA, 
 ALERGIA, 
 SKOLIOZA

Hotel *** „JAGIELLONKA” położony jest w centrum miejscowości, dysponuje 148 miejscami 
noclegowymi.  Hotel posiada pokoje typu Standard i typu  Komfort. 
Ośrodek posiada: jadalnię, WiFi, własną bazę zabiegową, salę konferencyjną, , taras widokowy. 
W Hotelu znajduje się winda. 
 

 
ZAKWATEROWANIE: w pokojach 1,2,3 osobowych  z łazienkami oraz pokojach typu studio 
(2+2) lub (2+1) – na 2 pokoje 1 łazienka. W pokoju znajduje się; radio, TV, telefon, czajnik b/p. 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17,00. Pierwszym świadczeniem jest kolacja, ostatnim 
obiad. 
 

 

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

BAZA ZABIEGOWA: Aguavibron, masaże wirowe rąk i nóg, fotel masujący, nefrytowe łóżko masujące), kąpiele perełkowe, z 
hydromasażem, solankowe, magnetoterapia, lampy kwarcowe, sollux, laser, diadynamik, interdyn, terapia ultradźwiękami,, inhalacje, 
jonoforeza, krioterapia, okłady borowinowe, żelowe, masaże ciała, drenaż limfatyczny nóg BOA, sala gimnastyczna, prądy 
przeciwbólowe: Tens, Kotza, Traberta, gimnastyka. 
 

 

TERMINY 
Cena dla uczestnika turnusu 

w pokoju 1 osobowym 
Cena dla uczestnika turnusu 

w pokoju 2 osobowym 

Cena dla uczestnika turnusu 

w pokoju 3 osobowym lub 4 
osobowym (typu studio) 

 

14.07-28.07.2018 
Standard  1970 zł 
Komfort   2010 zł 

Standard  1620 zł 
Komfort   1660 zł 

Standard  1520 zł 
Komfort   1620 zł 

 
 

Pobyt opiekuna bez zabiegów: zniżka 100 zł od ceny podstawowej 
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,  
 wycieczka autokarowa z przewodnikiem  
 karnet na 10 wejść do pijalni wód w Domu 

Zdrojowym,
 

Dodatkowo płatne: 
- taksa klimatyczna płatna na miejscu w recepcji  
- dieta (z a wyjątkiem cukrzycowej)  15 zł / doba / osoba 
 

Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o.  43-100 Tychy ul. Edukacji 37 
Tel. 32/326 23 50-52 ; 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 
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