
TURNUS REHABILITACYJNY 

                                      Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

                     USTROŃ  HOTEL *** „ZIEMOWIT” 
                               Rej. OR/24/0009/15   OD/24/0013/16 
 

USTROŃ: miejscowość uzdrowiskowa położona na Skarpie Wiślanej. Korzystny górski, stosunkowo 
ciepły klimat miejscowości oraz gęste lasy bukowo-świerkowe stwarzają dobre warunki do wypoczynku. 
Podstawowymi wskazaniami leczniczymi są: choroby reumatyczne, rehabilitacja narządu ruchu, 
choroby dróg oddechowych, choroby układu krążenia.  

                         PROFILE LECZENIA:
 

 DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU, W TYM OSÓB 

PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH , 
 DYSFUNKACJA NARZĄDU SŁUCHU, 
 UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO,  
 CHOROBY PSYCHICZNE, 
 SCHORZENIA DERMATOLOGICZNE, 
 SCHORZENIA UKŁADU KRĄŻENIA,  
 SCHORZENIA UKŁADU NEUROLOGICZNEGO, 
 SCHORZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO 
 SCHORZENIA UKŁADU  POKARMOWEGO, 
 SCHORZENIA SKÓRY, 
 CHOROBY REUMATOLOGICZNE, 
 ZESPÓŁ DOWNA, MARFANA, PRADERA-

WILLIEGO 
 CHOROBA ALZHEIMERA, 
 CHOROBA PARKINSONA, 
 ALERGIA, CELIAKIA, 
 HEMOFILIA, 
 FENYLOKETONURIA:;MUKOPOLISACHARYDOZA, 
 MUKOWISCYDOZA 
 KOBIETY PO MASTEKTOMII, 
 CUKRZYCA, 
 MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, 

 PADACZKA, 
 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY, 
 CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, 
 CHOROBY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, 
 CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO, 
 CHOROBY WYMAGAJĄCE LECZENIA DIETAMI ELIMINACYJNYMI 
 PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TRZUSTK I WĄTROBY 
 WADY POSTAWY, GENETYCZNE 
 STWARDNIENI ROZSIANE, 
 OSOBY PO LARYNGEKTOMII 
 SKOLOIZA, 
 OTYŁOŚĆ 
 ZABURZENIA GŁOSU I MOWY, JĄKANIE SIĘ, 
 ZABURZENIA DEPRESYJNE, NERWICOWE, PSYCHOORGANICZNE 
 ROZSZCZEPIENI WARGI I PODNIEBIENIA,  
 ZABURZENIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO, 
 SCHORZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE, 
 SCHORZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO, 
 SCHORZENIA ZŁEGO WCHŁANIANIA 
 SCHORZENIA KRĘGOSŁUPA 
 SCHORZENIA LARYNGOLOGICZNE 
 SCHORZENIA METABOLICZNE 
 SCHORZENIA ONKOLOGICZNE, 

 

 

Hotel*** „ZIEMOWIT”  położony jest w uzdrowiskowej części Ustronia -Zawodzia, dysponuje 152 miejscami noclegowymi. Posiada; 
jadalnię, kawiarnię, WiFi, własną bazę zabiegową, 2 sale konferencyjne, gabinet masażu leczniczego, gabinet fryzjerski,, boisko, sale do 
ćwiczeń, zadaszone miejsce na ognisko, parking płatny monitorowany. W hotelu znajduje się winda 
 
ZAKWATEROWANIE: w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami. Na wyposażeniu pokoju znajduje się: radio, TV, telefon . Hotel 
posiada pokoje przystosowane dla osób na wózkach.  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, podawany do stołu. 
 

BAZA ZABIEGOWA: Aguavibron, laser biostymulacyjny, inhalacje, tlenoterapia, okłady borowinowe, okłady termożelowe 
(krioterapia), , sauna, hydromasaż, kąpiele perełkowe, solankowe, kąpiele wirowe nóg, rąk, masaże klasyczne, fotel masujący, interdyn, 
jonoforeza, lampa sollux, pole magnetyczne, biotron, gimnastyka indywidualna. 

 

TERMINY 
Cena dla uczestnika turnusu  

w pokoju 2 osobowym 
Cena dla uczestnika turnusu w 

pokoju 3 osobowym  
 

18.08-01.09.2018 1650,- zł 1570,-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/dobe 
 

 
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 450 zł

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 50-51 ; 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/

