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OFERTA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2015 ROK 

(wyłącznie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) 
 

Położenie: 
Łeba – niewielka miejscowość, położona nad Morzem Bałtyckim, pośród lasów sosnowych, pomiędzy 

dwoma jeziorami Łebskim, Sarbskim i w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Panuje tu specyficzny 
mikroklimat wskazany w leczeniu wielu chorób. 

Odległość od stacji kolejowej i przystanku PKS około 2 km (dojazd możliwy bus-ami stojącymi pod 
stacją kolejową), od lotniska 100 km. 
Hotel: 

Lech to kompleks usytuowany nieopodal, bo tylko 300 metrów od pięknej piaszczystej plaży, w 
dzielnicy sanatoryjno-wypoczynkowej, na prawie cztero-hektarowym zielonym i ogrodzonym terenie. Teren 
naszego obiektu jest pokryty unikatową roślinnością oraz zielonymi terenami z ławeczkami i alejkami. Posiadamy 
trzy budynki o nazwach wiatrów morskich: „Monsun”, „Zefir”, „Pasat”. 
Naszym   Gościom    oddajemy    pokoje z łazienkami i suszarkami do włosów. Wyposażone w: telewizję 
satelitarną, radio, telefon, chłodziarkę, zestaw plażowy (leżak, koc plażowy, parawan). Budynek „Monsun”:  w 
budynku znajduje się sala konsumpcyjna. 
Budynek „Zefir”:  balkony na I i II kondygnacji. W budynku znajduje się MediSPA. Budynek oddalony od sali 
konsumpcyjnej o około 50 metrów. 
Budynek „Pasat”:  pokoje z balkonami. Budynek oddalony od sali konsumpcyjnej o około 150 metrów, a od 
MediSPA 50 metrów. 
Do dyspozycji gości: 

� MediSPA - z gabinetami: masażu, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii,  światłolecznictwa,  
aerosoloterapii, hydroterapii, kinezyterapii, 

� Centrum Odnowy Biologicznej - z sauną, jacuzzi, solarium, gabinetem kosmetycznym, gabinetami 
zabiegowymi, Body Space, 

� basen odkryty z podgrzewaną wodą, brodzikiem dla dzieci i z przeciwprądem – wymiary: 19,5 m x 7 m. 
(czynny od maja do końca września) 

� kawiarnia „Art Cafe”, bilard,   
� sala kominkowa: konferencyjno - szkoleniowa,  
� wypożyczalnia sprzętu sportowego i wodnego (rowery, kajaki, łódki), 
� biblioteka, parking dozorowany, duży teren rekreacyjno – sportowy z boiskami do piłki: siatkówki 

plażowej, koszykówki, kometki, piłki nożnej. 
Pakiet podstawowych zabiegów w ramach turnusu rehabilitacyjnego: 
inhalacje, magnetostymulacja, masaże: klasyczny częściowy 15 minutowy, leczniczy Aquavibron częściowy, 
wibracyjny, sekwencyjny-uciskowy BOA; fizykoterapia: elektrostymulacja, diadynamic, prądy interferencyjne, 
galwanizacja, jonoforeza, prądy Kotza, prądy Traberta, TENS, ultradźwięki; światłoterapia: lampa Sollux, 
Bioptron, naświetlanie promieniami UV; laseroterapia, balneoterapia: okłady borowinowe częściowe; krioterapia: 
miejscowa kriożelami; hydroterapia: masaż wirowy kończyn dolnych, kąpiele: perełkowa, borowinowa, 
solankowa, siarczkowa, w wannie z hydromasażem; kinezyterapia: ugul, ćwiczenia, rotor, tablica do ćwiczeń 
manualnych rąk, rowerki, orbitreki; muzykoterapia. 
Pozostałe zabiegi dodatkowo płatne według cennika zabiegów rehabilitacyjnych.  
Warunkiem zaordynowania zabiegów rehabilitacyjnych dla kuracjuszy, jest dostarczenie przed badaniem 
medycznym informacji o stanie zdrowia, podpisanej przez lekarza kierującego z miejsca zamieszkania. 
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów podczas wstępnego badania medycznego. 



 Tur- 
nus 

 
Terminy turnusów 

Koszt za turnus 
od osoby 

Ilo ść zabiegów 

1. 04.05 - 18.05.2015 1624 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy  
2. 16.05 - 30.05.2015 1680 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

również z dofinansowaniem z PFRON  
3. 31.05 - 14.06.2015 1764 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

również z dofinansowaniem z PFRON  
4. 14.06 – 28.06.2015 1946 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

 
5. 27.06 - 11.07.2015 2240 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

 
6. 11.07 - 25.07.2015 2282 2 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

 
7. 25.07 - 08.08.2015 2464 2 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

 
8. 08.08 - 22.08.2015 2300 2 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

 
9. 23.08 - 06.09.2015 1932 2 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

również z dofinansowaniem z PFRON  
10. 06.09 - 20.09.2015 1680 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

również z dofinansowaniem z PFRON  
11. 20.09 - 04.10.2015 1500 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

 
12. 04.10 - 18.10.2015 1470 3 zabiegi indywidualne, 1 zabieg grupowy 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen i terminów turnusów. 
W każdym turnusie dla osoby rehabilitowanej i dla opiekuna zabiegi indywidualne oraz jeden zabieg 
grupowy. Zabiegi wykonujemy tylko w dni robocze, z wyłączeniem dnia przyjazdu i wyjazdu. 
 
Organizujemy również turnusy w terminach nie ujętych w tabeli, z zastrzeżeniem zgłoszeń minimum 20 osób. 
Dodatkowe informacje: 

1. Przy rezerwacji prosimy o dołączenie: ksera orzeczenia o niepełnosprawności lub oświadczenia  o 
posiadaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności według wzoru zamieszczonego na naszej stronie 
internetowej, skierowania lekarskiego na turnus rehabilitacyjny, informacji o stanie zdrowia. 

2. Opiekun korzystający z zabiegów – koszt jak dla osoby na rehabilitacji. Warunkiem skorzystania z 
zabiegów, jest posiadanie informacji o stanie zdrowia, wystawionej przez lekarza rodzinnego i przesłanie 
jej na nasz adres przed przyjazdem. Ryczałtowy koszt  przy 2 zabiegach – 280 zł, przy 3 zabiegach – 330 
zł. W przypadku braku karty stanu zdrowia, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%. 

3. Koszt pobytu opiekun nie korzystającego z zabiegów – od kosztu turnusu  zostanie odjęty koszt 
zabiegów w danym turnusie, a zostanie dodany podatek VAT w wysokości 8% - jak przy pobycie 
wczasowym.   

4. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 40% ceny turnusu. 
5. Dzieci do lat 10 z zabiegami (samodzielne spanie) – zniżka 5% zł od wartości turnusu.  
6. Dzieci do lat 3 z zabiegami, bez zapewnienia oddzielnego miejsca do spania i oddzielnego wyżywienia – 

opłata stała  220 zł oraz dodatkowa opłata za zabiegi 280 zł  (przy 2 zabiegach indywidualnych, 330 zł  
przy 3 zabiegach indywidualnych).  

7. Transport – we własnym zakresie. Dojazd PKP do Lęborka, z Lęborka dojazd autobusem PKS lub 
bus-em (sprzed dworca PKP), którym za dodatkową opłatą można dojechać do Ośrodka.  

8. Dodatkowe opłaty: opłata miejscowa (klimatyczna) obowiązkowa wg cennika Urzędu Miejskiego - 
płatna gotówką w recepcji, wycieczki fakultatywne, transport z dworca.  

 
Cena turnusu obejmuje:   
1. Zakwaterowanie w pokojach, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 

17:00, a kończy o godz. 10:00. 
2. Pełne wyżywienie – trzy posiłki dziennie. Śniadania i kolacje szwedzki bufet, obiady serwowane. 

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.  
3. Opieka pielęgniarska i lekarska na wezwanie.  
4. Wstępna konsultacja medyczna - dwa lub trzy zabiegi lecznicze wykonywane w dni robocze (w 

zależności od terminu turnusu).  
5. Program kulturalno-rekreacyjny i integracyjny: wycieczki piesze, wycieczki fakultatywne, imprezy 

rozrywkowe, wieczorki taneczne, karaoke, biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, zabawy, gry, 
konkursy. Bilety wstępu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.  

6. Bezpłatnie: dostęp do Internetu WI-FI w wyznaczonych miejscach.  
7. Korzystanie z basenu odkrytego z podgrzewaną wodą, w okresie od maja do końca września. 
 

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów OR/22/05/13 ważny do dnia 15.02.2016  
i Ośrodków OD/22/05/13 ważny do dnia 11.02.2016 r. 


