
TURNUS REHABILITACYJNY 
                             Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

 

                               JASTARNIA  OW „POSEJDON” 
                                           Rej. OR/24/0009/15   OD/22/34/16 

 

JASTARNIA: kurort nadmorski, położony w środkowej części Mierzei Helskiej,  13  km od Helu i ok 
22  km od Władysławowa. 
Klimat miejscowości działa leczniczo na wiele schorzeń a zwłaszcza na układ krążenia i układ oddechowy. 

 

                            PROFILE LECZENIA: 

 

 
 

 DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU, W TYM OSÓB 

PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH  
 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE,  
 CHOROBY PSYCHICZNE, 
 SCHORZENIA UKŁADU KRĄŻENIA,  
 CHOROBY NEUROLOGICZNE, 
 SCHORZENIA KRĘGOSŁUPA 
 SCHORZENIA UKŁADU  ODDECHOWEGO, 
 CHOROBY REUMATYCZNE 
 CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO 
 CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO 
 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO 

 
 

 
 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY 
 KOBIETY PO MASTEKTOMII 
 PRZEWLEKŁE ZAPALENIA TRZUSTKI 
 SCHORZENIA LARYNGOLOGICZNE 
 ZABURZENIA GŁOSU I MOWY 
 ZABURZENIA PSYCHORUCHOWE 
 MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE 
 HEMOFILIA 
 WADY POSTAWY 
 SKOLIOZA                    
 ALERGIA 
 CUKRZYCA 
 PADACZKA                           

OW „POSEJDON”  położony nad samą  Zatoką Pucką , gdzie oprócz własnego mola na terenie 
ośrodka skorzystać można z plaży i szkółki windsurfingu.  Odległość ośrodka od morza to ok 250 m, 
natomiast do centrum ok 500 m. 
 Ośrodek Posiada 269 miejsc noclegowych. Dysponuje; jadalnią, kawiarnią, świetlicą, własną bazą 
zabiegową, bilardem, miejscem na grilla, WiFi, placem zabaw. Przy ośrodku znajduje się  szkółka 
windsurfingowa.  
 
ZAKWATEROWANIE: w pokojach 2,3 -osobowych z łazienkami.  Pokoje na I i II piętrze  
posiadają balkony  natomiast pokoje na parterze mają bezpośrednie wyjścia na  zewnątrz i nie mają 

połączenia z głównym korytarzem. Na wyposażeniu pokoju znajduje się: radio, TV.. Ośrodek posiada 17 pokoi 2 i 3  osobowych dla osób 
poruszających się na wózkach. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00.  
Pierwszym świadczeniem jest kolacja ostatnim obiad (lub na życzenie suchy prowiant na drogę powrotną) 
 

 

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

BAZA ZABIEGOWA: Aguavibron, hydromasaż, inhalacje, interdyn, krioterapia, masaże klasyczne, masaże wirowe, masaż 
limfatyczny, magnetoterapia, okłady borowinowe, bieżnia elektryczna, fotel masujący, sala do ćwiczeń, gimnastyka zbiorowa. 

 
 

TERMINY 
Cena dla uczestnika turnusu  

w pokoju 2 osobowym 
Cena dla uczestnika turnusu w 

pokoju 3 osobowym 
 

18.08-01.09.2018 1770,-zł 1770,-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  5zł / doba 

CENA  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, 
 pokoje na parterze zniżka 80 zł / pobyt, 
 dopłata do pokoju 1 osobowego – 510 zł

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

 

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/

