
Turnusy Rehabilitacyjne 2022 oferta dla osób z orzeczeniem oraz ich rodzin  

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  

 

„Róża Wiatrów” zachęca do skorzystania z oferty turnusów rehabilitacyjnych o programie usprawniająco –rekreacyjnym . 
Są one skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Zapewniamy, że podczas turnusu 
nasz wykwalifikowany personel z uwagą i troską zadba o każdego uczestnika, a bogata oferta zabiegów terapeutyczno-

leczniczych poprawi Państwa samopoczucie i sprawność ruchową.  

Przyjmujemy osoby z dofinansowaniem PFRON i z Fundacji 

W Róży Wiatrów prowadzona jest rehabilitacja z zakresu: 

•   z chorobami układu oddechowego 

•  z chorobami układu krążenia 

•  z dysfunkcją narządu ruchu,  w tym osoby poruszające się 

na wózku 

•  z cukrzycą 

•  z chorobami neurologicznymi 

•  z epilepsją 

•  z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego 

•  z zaburzeniami głosu i mowy 

•  z chorobami onkologicznymi 

•  z alergią 

•  z chorobą psychiczną 

•  z upośledzeniem umysłowym 

•  kobiety po mastektomii

mailto:biuro@rozawiatrow.pl


Pakiet kuracyjny 14 dniowy zawiera: 

 noclegi w komfortowych pokojach lub domkach z łazienką, TV, 
lodówką, czajnikiem, sprzętem plażowym, radiem i ręcznikami 

 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) w sezonie letnim  
dwa posiłki w formie bufetu szwedzkiego W razie potrzeby 
ustalenie diet według indywidualnej kalkulacji. 

 1 x kolacja grillowa z muzyką 

 20 zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarza  dla 
uczestnika spośród :  
Fototerapia: lampa sollux i bioptron , laseroterapia, 
magnetostymulacja , ultradźwięki, hydromasaż, okłady fango, 
krioterapia miejscowa , inhalacje, prądy tens, wirówka do 
hydroterapii, drenaż limfatyczny aparatem Boa, fotel masujący    

 Zadaszony basen zewnętrzny z podgrzewaną wodą (w 
określonych godzinach korzystania) 

 parking  niestrzeżony usługa bezpłatna  

 zewnętrzna ścieżka z urządzeniami do ćwiczeń  

 poranna gimnastyka pod okiem rehabilitanta lub trenera (dla 
chętnych) 

 dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi , mini biblioteka 

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

Goście korzystający będą mogli korzystać z wielu 
atrakcji 

 i udogodnień: 

 jacuzzi w ramach zabiegów lub usługa płatna 

 strefa Spa 10% rabatu na zabiegi 

 wypożyczalnia rowerów (usługa płatna) 

 kort tenisowy (usługa płatna) 

 pole do mini golfa (usługa płatna) lub bezpłatnie w ramach 
animacji 
 

Zniżki i opłaty dodatkowe: 

 pobyt dodatkowej osoby ponad standard: zniżka 200 zł od ceny turnusu 

 pobyt dzieci w wieku 0-3 lat – opłata za media 420 zł za turnus- jeżeli nie są 
uczestnikami i są  ponad standard na wspólnym spaniu z rodzicami  

 pobyt dzieci w wieku 3-6 lat: zniżka 280 zł od ceny turnusu 

 pobyt dzieci w wieku 7-10 lat: zniżka 140 zł od ceny turnusu 

 wymagany zadatek: 300 zł od osoby 

 możliwość wykupienia pakietu zabiegów dla opiekuna oraz osoby dodatkowej 
nie posiadającej orzeczenia 300 zł  

 możliwość dokupienia masażu ręcznego z Rabatem -50% 

 dopłata za niewykorzystane miejsce w domku lub pokoju – zniżka 400 zł  

 Pobyt drobnych zwierząt domowych opłata za sprzątanie wynosi 350 zł  

 Cena dotyczy jednego zwierzęcia  

 Pobieramy kaucję za pobyt zwierząt w wysokości 300 zł  

 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 

 
 



Część Hotelowa – Pokoje , Domki Hotelowe 

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

Termin  
Koszt 14-dniowego turnusu dla osoby niepełnosprawnej w PLN  Miejsce w pokojach oraz domkach hotelowych 

Koszt  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 

29.04-12.05 

Śniad - obiad 

Uczestnik 2265 zł 2145 zł  2100 zł 2235 zł  2095 zł 2365 zł 2315 zł 

Opiekun 2155 zł 2035 zł 1990 zł 2125 zł 1985 zł 2255 zł 2205 zł 

13.05-26.05 

Śniad - obiad 

Uczestnik 2550 zł 2380 zł 2300 zł 2350 zł  2300 zł 2565 zł 2450 zł 

Opiekun 2440 zł 2270 zł 2190 zł 2240 zł 2190 zł 2455 zł 2340 zł 

27.05-09.06 

Śniad - obiad 

Uczestnik 2800 zł  2640 zł  2550 zł 2650 zł  2540 zł 2850 zł  2800 zł  

Opiekun 2640 zł  2530 zł  2440 zł  2540 zł  2430 zł  2740 zł  2690 zł  

10.06-24.06 

Obiad-śniad 

Uczestnik 2900 zł  2750 zł  2650 zł 2700 zł  2640 zł 3000 zł  2900 zł  

Opiekun 2790 zł  2640 zł  2540 zł  2590 zł  2530 zł  2890 zł  2790 zł  

25.06-09.07 

kol-śniad 

Uczestnik 3300 zł  3230 zł  3100 zł 3250 zł 3050 zł 3400 zł 3300 zł 

Opiekun 3190 zł  3120 zł  2990 zł  3140 zł  2940 zł  
3290 zł  3190 zł  

09.07-23.07 

23.07-06.08 
Kol-śniad 

Uczestnik 3610 zł 3510 zł 3410 zł  3510 zł  3410 zł  
3650 zł 3600 zł 

Opiekun 3500 zł  3400 zł  3300 zł  3400 zł  3300 zł  
3540 zł  3490 zł  

14.08-27.08 

śniad - obiad 

Uczestnik 3100 zł  2850 zł  2750 zł 2800 zł 2750 zł 3100 zł 3000 zł 

Opiekun 3090 zł  2740 zł  2640 zł  2690 zł  2640 zł  
2990 zł  2890 zł  

28.08-10.09. 

Śniad- obiad 

Uczestnik 2780 zł 2700 zł 2500 zł  2600 zł  2500 zł  2850 zł 2800 zł  

Opiekun 2670 zł  2590 zł  2390 zł  2490 zł  2390 zł  
2740 zł  2690 zł  

11.09-25.09. 

Obiad - śniad 

Uczestnik 2570 zł  2550  zł  2250 zł  2300 zł  2150 zł  2750 zł  2550 zł  

Opiekun 2460 zł  2440 zł  2140 zł  2190 zł  2040 zł  2640 zł  2440 zł  

25.09-09.10. 

Obiad-śniad. 

Uczestnik 2500 zł 2500 zł  2450 zł    
  

Opiekun  2220 zł  2120 zł  1940 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. 

Terminy  
 Koszt 14-dniowego turnusu dla osoby niepełnosprawnej w PLN  Miejsce w pokojach oraz domkach 

wczasowych 

Koszt  Pokój 2-os Dostawka Pokój typu 
STUDIO 

Domek 2-os 
2-pokojowy 

Domek 3-os 
2-pokojowy 

Domek 4-os 
 2-pokojowy 

 

29.04-12.05 

Śniad. - obiad 

Uczestnik 1950 zł  1750 zł  2195 zł 2100 zł  2015 zł  
1900 zł  

Opiekun 1840 zł  1640 zł  2085 zł 1990 zł  1905 zł  
1790 zł  

13.05-26.05 

Śniad. - obiad 

Uczestnik 2180 zł  1980 zł  2380 zł 2330 zł  2100 zł  
2000 zł  

Opiekun 2070 zł  1870 zł  2270 zł 2220 zł  1990 zł  
1890 zł  

27.05-09.06 

Śniad. - obiad 

Uczestnik 2300 zł  2100 zł  2600 zł  2450 zł  2250 zł  
2200 zł  

Opiekun 2190 zł  1990 zł  2490 zł  2340 zł  2140 zł  
2090 zł  

10.06-24.06 

Obiad-śniad. 

Uczestnik 2450 zł  2250 zł  2750 zł  2600 zł  2500 zł  
2350 zł  

Opiekun 2340 zł  2140 zł  2640 zł  2490 zł  2390 zł  
2240 zł  

25.06-09.07 
kol-śniad. 

Uczestnik 2710 zł  2510 zł  3010 zł  2910 zł 2760 zł  
2590 zł  

Opiekun 
2600 zł 2400 zł 2900 zł 2800 zł 2650 zł 2480 zł 

09.07-23.07 

23.07-06.08 
Kol-śniad 

Uczestnik 2830 zł  2630 zł  3330 zł 2980 zł  2840 zł  
2740 zł  

Opiekun 2720 zł  2520 zł  3220 zł  2870 zł  2730 zł  
2630 zł 

14.08-27.08 

Śniad. - obiad 

Uczestnik 2600 zł  2410 zł  3010 zł  2750 zł 2550 zł  
2500 zł  

Opiekun 
2490 zł 2290 zł 2900 zł 2640 zł 2440 zł 2390 zł 

28.08-10.09. 

Śniad- obiad 

Uczestnik 2350 zł  2150 zł  2700 zł 2500 zł  2300 zł  
2250 zł  

Opiekun 2240 zł  2220 zł  2590 zł  2390 zł  2190 zł  
2140 zł  

11.09-25.09. 

Obiad-śniad 

Uczestnik 2300 zł  2100 zł  2600 zł  2450 zł  2250 zł  
2200 zł  

Opiekun 2190 zł  1990 zł  2490 zł  2340 zł  2140 zł  
2090 zł  

25.09-09.10. 

Obiad-śniad 

Uczestnik 2200 zł  2000 zł  2380 zł    
 

Opiekun 2090 zł 1890 zł  2270 zł     

 


