
Turnusy Po Covid 19 nad morzem 2022 

Rezerwacja telefoniczna: 

 poza sezonem od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 do 17:00 

W sezonie codziennie w godzinach 7:00 do 18:00  

tel.  695 142 127    email biuro@rozawiatrow.pl  

 

REHABILITACJA PO COVID-19 NAD MORZEM– TURNUS ZDROWOTNY 

DLA  OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 

Pobyt dla osób dorosłych oraz dzieci po przebytej chorobie COVID- 19. 

Celem pobytu jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej . 
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Pakiet leczniczy  7 dniowy zawiera: 

 -8 dni/7 noclegów – w komfortowych pokojach lub  domkach 
Gastronomia – przyjazna dla wegetarian  
*w przypadku diet specjalistycznych prosimy o informację w celu 
ustalenia szczegółów i możliwości .  
Śniadania: 

 ciepłe posiłki –  jajka w różnych postaciach, naleśniki, placuszki, 
tosty kiełbaski na ciepło itp. Codziennie trzy nowe dania spośród 
wymienionych  

 bogaty wybór zimnych płyt – sałatki, świeże jogurty, sery, wędliny,  
itp. 

 Dodatkowo : mleko , płatki ,musli, bakalie , deser  

 do picia: herbata, kawa, kakao, soki, woda 

 Obiad, kolacja lub obiadokolacja: 

 domowe zupy  

 dania na ciepło 

 codziennie świeże surówki i dodatki 

 desery i przekąski 

 herbata, kawa, kakao, kompot , woda 
 

 
 
 
 
 

 

 Zabiegi  

 15 x ZABIEGI LECZNICZE we wszystkie dni zabiegowe: 
fizykoterapia: 

 inhalacje naturalne 

 elektroterapia 

 tlenoterapia 

 światłolecznictwo 

 magnetostymulacja 

 laseroterapia 

 Masaż limfatyczny aparatem Boa, 
hydroterapia: 

 hydromasaż 

 kąpiel wirowa kończyn dolnych 

 Kąpiel wirowa kończyn górnych 

 Aquavibron 
oddziaływania psychosomatyczne: 

 relaksacja 

 zajęcia oddechowe  

 muzykoterapia 

 Możliwość dokupienia masażu ręcznego z 50 % rabatem. 

 Zniżka na pozostałe zabiegi – 10 % 

 Dodatkowe atuty  

Naszym atutem jest jej położenie jedyne 150 m od morza .Pobyt nad morzem 
jest jak wizyta w barze tlenowym. Codziennie od morza wieje wiatr, który 
niesie czyste i świeże powietrze, wolne od pyłków i zanieczyszczeń, 
dostarczając nam leczniczego jodu, który niezbędny jest dla osób po przejściu 
COVID 19  
 
Nasz ośrodek otoczony jest bujną roślinnością, znajdziemy tu drzewa iglaste, 
liściaste, liczne krzewy i kwiaty, które przyciągają ptaki, dające cudowne 
koncerty. 
 



 

Zniżki i opłaty dodatkowe: 

 pobyt dodatkowej osoby ponad standard: zniżka 100 zł od ceny pakietu 

 pobyt dzieci w wieku 0-2 lat – opłata za media 280 zł za pakiet 7 – 
dniowy, ponad standard na wspólnym spaniu z rodzicami 

 pobyt dzieci w wieku 3- 6 lat zniżka 140 zł od ceny pakietu 7- dniowego 

 pobyt dzieci w wieku 7-10 lat: zniżka 70  zł od ceny pakietu 7- dniowego 

 wymagany zadatek: 30 % wartości ceny pobytu 

 pobyt zaczyna się  obiadokolacją lub obiadem  , a kończy śniadaniem 

 dopłata za niewykorzystane miejsce w domku lub pokoju – zniżka 250 zł  

 pobyt zwierząt domowych: opłata za sprzątanie 250 zł za każde 
zwierzę  

 W przypadku niezgłoszenia zwierzęcia i pojawienia się obiekt ma prawo 
odmówić przyjęcia Gości, lub pobrać dwukrotność opłaty za zwierzę wg 
oferty . 

  brak możliwości pobytu ze zwierzętami w budynku hotelowym 
 
 

 
 

 

Goście korzystający będą mogli korzystać z wielu atrakcji i 
udogodnień: 

 basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą (w określonych godzinach 
korzystania) od 20.05-20.09 

 jacuzzi w ramach zabiegów lub usługa płatna 

 zewnętrzna ścieżka z urządzeniami do ćwiczeń  

 poranna gimnastyka pod okiem rehabilitanta lub trenera (dla chętnych) 

 dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi , mini biblioteka 

 strefa Spa 10% rabatu na zabiegi 

 wypożyczalnia rowerów (usługa płatna) 

 wypożyczalnia sprzętu sportowego (m.in. kije do Nordic Walking) 

 boisko do siatkówki plażowej ,tenis stołowy, piłkarzyki , bilard , kącik 
zabaw dla dzieci i place zabaw pod chmurką  

 parking monitorowany niestrzeżony  
* organizacja poszczególnych atrakcji jest uzależniona od ilości osób oraz pory roku . 
Część usług może zostać niezrealizowana . 
 

 
 
 

 

 



Część Hotelowa – Pokoje , Domki Hotelowe 

 Jadalnia dla wszystkich gości znajduje się w hotelu. Gabinety zabiegowe usytuowane są w pobliżu (ok. 50 m) w osobnym budynku. 

Koszt 7 -dniowego pakietu zdrowotnego w PLN  

Terminy  
Miejsce w pokojach oraz domkach hotelowych 

Koszt od 
osoby 

Pokój 1-os Pokój 2-os 
lub domek  

Pokój 3-os 
lub domek 

Domek 3-os 
2-pokojowy  

Domek 4-os  
2-pokojowy 

 

Apartament Domki LUX 

30.04-07.05. 

07.05-14.05. 

Z zabiegami 1380 zł  1340 zł 1325 zł    1480 zł   

Bez zabiegów  1280 zł 1240 zł 1225 zł   1380 zł  

14.05-21.05 

21.05-28.05 

Z zabiegami 1430 zł  1400zł  1320 zł  1395 zł 1350 zł  1500 zł  1550 zł  

Bez zabiegów 1330 zł 1300 zł 1220 zł 1295 zł 1250 zł 1400 zł 1450 zł 

28.05-04.06 

04.06-11.06 

Z zabiegami 1470 zł  1480 zł  1450 zł  1430 zł  1395 zł  1650 zł  1600 zł  

Bez zabiegów 1370 zł 1380 zł      1350 zł  1330 zł 1295 zł 1550 zł 1500 zł  

11.06-18.06 

18.06-25.06 

Z zabiegami 1730 zł  1570 zł  1500 zł  1570 zł  1540 zł  1850 zł  1650 zł  

Bez zabiegów 1630 zł 1470 zł 1400 zł 1470 zł 1440 zł 1750 zł 1550 zł 

Lato 7 nocy 

25.06-27.08 
sobota- sobota 

Z zabiegami 2200 zł  2130 zł  2050 zł  2000 zł  1980 zł 2180 zł  2100 zł  

Bez zabiegów 2000 zł 1900 zł 1850 zł 1800 zł  1780 zł  1980 zł 1900 zł 

27.08-03.09 

03.09-10.09 

Z zabiegami 1730 zł  1570 zł  1500 zł  1570 zł  1540 zł  1850 zł  1650 zł  

Bez zabiegów 1630 zł 1470 zł 1400 zł 1470 zł 1440 zł 1750 zł 1550 zł 

10.09-17.09 

17.09-24.09 

Z zabiegami 1430 zł  1400zł  1320 zł  1395 zł 1350 zł  1500 zł  1450 zł  

Bez zabiegów 1330 zł 1300 zł 1220 zł 1295 zł 1250 zł 1400 zł 1350 zł 

24.09-01.10 

01.10-08.10 

Z zabiegami 1380 zł  1350 zł  1325 zł    1480 zł   

Bez zabiegów 1280 zł 1250 zł 1225 zł   1380 zł  

           

           

 

 



Część Wczasowa – Pokoje , Domki Wczasowe oddalone 180 m. od budynku hotelowego z jadalnią oraz recepcją  

 Jadalnia dla wszystkich gości znajduje się w hotelu . Gabinety zabiegowe usytuowane są w pobliżu (ok. 50 m) w osobnym budynku. 

Koszt 7-dniowego pakietu zdrowotnego w PLN  
 

Terminy  Miejsce w pokojach oraz domkach wczasowych 

Koszt  Pokój 2-os Dostawka Pokój typu 
STUDIO 

Domek 3-os 
2-pokojowy 

Domek 4-os 2-
pokojowy 

 

30.04-07.05. 

07.05-14.05. 

Z zabiegami 1220 zł  1010 zł  1290 zł    

Bez zabiegów 1120 zł 910 zł 1190 zł   

14.05-21.05. 

21.05-28.05. 

Z zabiegami 1290  zł  1150 zł  1400 zł  1300 zł  1200 zł  

Bez zabiegów 1190 zł 1050 zł 1300 zł 1200 zł 1100 zł 

28.05-04.06 

04.06-11.06 

Z zabiegami 1320 zł  1250 zł  1450 zł  1330 zł  1250 zł  

Bez zabiegów 1220 zł 1150 zł 1350 zł 1230 zł 1150 zł 

28.05-04.06 

04.06-11.06 

Z zabiegami 1350 zł  1200 zł  1500 zł  1360 zł  1290 zł  

Bez zabiegów 1250 zł 1100 zł 1400 zł 1260 zł 1190 zł 

11.06-18.06 

18.06-25.06 

Z zabiegami 1280 zł  1080 zł  1400 zł  1240 zł  1190 zł 

Bez zabiegów 1200 zł 1080 zł 1320 zł 1160 zł 1110 zł 

Lato 7 nocy 
25.06-27.08 
sobota- sobota 

Z zabiegami 1470 zł  1250 zł  1720 zł  1545 zł  1535 zł  

Bez zabiegów 1320 zł 1100 zł 1570 zł 1395 zł 1385 zł 

27.08-03.09 

03.09-10.09 

Z zabiegami 1350 zł  1200 zł  1500 zł  1360 zł  1290 zł  

Bez zabiegów 1250 zł 1100 zł 1400 zł 1260 zł 1190 zł 

10.09-17.09 

17.09-24.09 

Z zabiegami 1320 zł  1250 zł  1450 zł  1330 zł  1250 zł  

Bez zabiegów 1220 zł 1050 zł 1350 zł 1230 zł 1150 zł 

24.09-01.10 

01.10-08.10  

Z zabiegami 1220 zł  1000 zł  1350 zł  - - 

Bez zabiegów 1120 zł 900 zł 1250 zł - - 

 


