Wczasy 2022
ORGANIZATOR:
Ośrodki
„J.J.S. Kołecki” S.J.
Rehabilitacyjny „Perła”
ul. 3-go Maja 25-27, 70-215 Szczecin
ul. Morska 2a, 72-415 Międzywodzie
Nr OR/32/0007/19,ważny do 26.03.2022
Nr OD/32/0034/19, ważny do 24.05.2022
Bank PKO BP SA O/Szczecin
„Willa pod Sosnami”
Nr konta: 12 1020 4795 0000 9502 0141 9050
ul. Westerplatte 26, 72-415 Międzywodzie
Rezerwacja pokoi 91 322 10 40; 791 321 040;
Nr OD/32/0033/19, ważny do 13.05.2022
572 212 256 poczta elektroniczna: rehabilitacja@zdrowienadmorzem.pl
adres internetowy: www.zdrowienadmorzem.pl
Rezerwację potwierdzamy po wpłacie zadatku na konto. Na wpłatę zadatku oczekujemy 14 dni od dnia wstępnej rezerwacji.
UWAGA! Zadatek nie podlega zwrotowi. Prosimy podawać termin turnusu lub pobytu wczasowego na przelewie.
Turnus rozpoczyna się śniadaniem w dniu rozpoczęcia turnusu i kończy kolacją w dniu zakończenia turnusu lub obiadem i
suchym prowiantem na drogę.
Cennik z dnia uwzględnia cenę pobytu jednej osoby pełnopłatnej.
Opłatę za pobyt uiszczamy w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
UWAGA:ośrodki są dostępne dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i na wózkach, narządu wzroku, słuchu, krążenia,
neurologicznymi, upośledzeniem umysłowym, neurologicznymi, upośledzeniem umysłowym, padaczką, cukrzycą,
oddechowego, pokarmowego, moczowo – płciowego psychicznymi, endokrynologicznymi, metabolicznymi, po mastektomii,
TERMINY
turnusów

01.01 – 14.04.22
15.04– 28.04.22
30.04 – 13.05.22
15.05 – 28.05.22
29.05 - 11.06.22
12.06 - 25.06.22
26.06 – 09.07.22
10.07- 23.07.22
24.07 – 06.08.22
07.08 - 20.08.22
21.08- 03.09.22
04.09 - 17.09.22
18.09 – 01.10.22
02.10 - 15.10.22
16.10 - 29.10.22

CENNIK POKOI

2022

UWAGA!
Cena dla
opiekuna bez
zabiegów jest o
100,00 zł niższa
Cena uczestnika
z opiekunem
nie mniej niż
dofinansowanie

30.10- 22.12.22

Pok. 2os
z balkonem.
120zł/dobę
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Pok. 3os
z balkonem.
115/dobę
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Pok. 4 os
z balkonem
110/dobę
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115/dobę

110dobę

Informujemy o umowach z NFZ
WILLA POD SOSNAMI
1. Dom Opieki dla osób chorych i starszych wymagających całodobowej opieki i rehabilitacji z
dofinansowaniem NFZ.
PERŁA
1. Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Szpitalnym
a) dla osób po operacjach
b) dla posiadających Znaczny Stopień Niepełnosprawności
c) w trybie stabilnym dla schorzeń przewlekłych
2. Fizjoterapia ambulatoryjna i w domu pacjenta
Szczegółowe informacje: www.zdrowienadmorzem.pl
adres poczty internetowej: rehabilitacja@zdrowienadmorzem.pl
Szczecin - tel. 572 212 256, fax 914 711 928; Międzywodzie - 791 321 040,
Uwaga ! Pokój bez balkonu jest o 5% tańszy.

Dla pobytów tygodniowych cena jest o 10% większa, a dla krótszych cena jest o 20% większa
Dzieci uczestnicy turnusu do lat trzech w cenie dofinansowania
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 30 zł za dzień do ceny pokoju 2-osobowego
Pobyty grupowe – cenę osobodnia i program turnusu uzgadniamy indywidualnie
UWAGA - PACJENTOM zadeklarowanym do lekarzy POZ w NZOZ „KMW Centrum Zdrowia” w Szczecinie i
Stargardzie Szczecińskim – udzielamy rabatu 10%
„Perła” i Willa to budynki położone przy wejściach na plażę 30 m.od morza, przy sosnowym lesie. z nowymi windami,
dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pokoje 1-, 2-, 3- 4 osobowe z łazienkami, czajnik, szklanki, 2
ręczniki, TV.
W roku 2021r. obowiązują rabaty udzielane od całej kwoty zapłaty dla osób, które przyjeżdżają do ośrodka
ponownie, po raz drugi 2 -gi -2%, po raz trzeci -3%, po raz 4- 4% Rabat maksymalny 10%
Prosimy o zabranie faktur potwierdzających pobyt w naszym ośrodku.
UWAGA ! Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym również osób przyjeżdżających prywatnie jest posiadanie
ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty.
Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Nie dotyczy osób na pobycie wczasowym.
Dodatkowy nocleg w dniu poprzedzającym turnus możliwy jest wyłącznie po uzgodnieniu z ośrodkiem i nie wcześniej jak
od godz. 18.00. Cena dodatkowego noclegu wynosi 60,00 zł od osoby pozostającej w ośrodku .
Dla pozostałych osób cena noclegu wynosi 80,00zł
Prosimy zgłaszać przed przyjazdem na piśmie potrzebę łóżka rehabilitacyjnego
Uwaga: dotyczy dzieci nie będących uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego:
1. dzieci do lat 3 bez rehabilitacji, wyżywienia i oddzielnego spania 54,00 zł brutto za dzień
2. dzieci do lat 7 bez rehabilitacji, i oddzielnego spania, wyżywienie ½ – 60% ceny wczasowicza
3. dzieci do lat 7 bez rehabilitacji z oddzielnym spaniem, wyżywienie ½ – 80% ceny wczasowicza
4. dzieci do lat 12 bez rehabilitacji, i oddzielnego spania – 80% ceny wczasowicza
5. dzieci do lat 12 bez rehabilitacji, z oddzielnym spaniem – 90% ceny wczasowicza
UWAGA
Zabiegi Rehabilitacyjne może otrzymać osoba, która przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na
turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.
Ośrodek dysponuje własną bazą zabiegową m. in.: hydroterapia - kąpiele perełkowe z ozonem, masaż wirowy w wannie,
masaż wirowy kończyn dolnych i górnych, światłolecznictwo, solux, bioptron, prądy, ultradźwięki, magnetoterapia,
diatermia krótkofalowa, krio, laser, kinezyterapia - gimnastyka w odciążeniu UGUL, PUR, rower , steper, tablica do ćwiczeń
dłoni, bieżnia, ćwiczenia oddechowe, piłki, taśmy, rotory kk górnych ,dolnych, barku, elektryczne, masaż klasyczny, masaż
limfatyczny, masaż elektryczny, plastry borowinowe, termożele, krio żele, krioterapia miejscowa.
Pakiet skierowania zawiera
 Noclegi i wyżywienie 3 posiłki dziennie,
 cztery zabiegi rehabilitacyjne dziennie łącznie do 40 zabiegów w zależności od zaleceń lekarza - dodatkowo można
wykupić większą liczbę zabiegów.
 Program grupowej rehabilitacji aktywnej (dwa wieczorki przy muzyce, ognisko)
 Opieka medyczna (2-krotne badania lekarskie, całodobowa opieka pielęgniarska).
 Ceny nie zawierają kosztów wycieczek, biletów wstępu, transportu i opłat klimatycznych.
Jak dojechać:
Szczecin Dworzec PKS – stanowisko nr 8 lub 10
Dworzec Międzyzdroje lub Świnoujście
1. BENKO BUS – 605 404 899
2. KSK BUS – 503 090 999, 508 368 333
1) EMIL BUS – 601 779 082
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Międzywodzie 2022
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
oraz innych właściwych przepisów prawnych

