TURNUSY REHABILITACYJNE 2017

Terminy

Cena za osobę

30.01– 12.02

1450 zł

13.02 – 26.02

1450 zł

27.02 – 12.03

1350zł

13.03 – 26.03

1350 zł

27.03 – 09.04

1350 zł

10.04 – 23.04 turnus świąteczny Wielkanoc

1500 zł

02.05 – 15.05

1400 zł

17.05 – 30.05

1450 zł

01.06 – 14.06

1500 zł

16.06 – 29.06

1600 zł

01.07 – 14.07

1700 zł

16.07 – 29.07

1700 zł

31.07 – 13.08

1700 zł

15.08 – 28.08

1700 zł

30.08 – 12.09

1600 zł

14.09 – 27.09

1600 zł

29.09 – 12.10

1450 zł

14.10 – 27.10

1400 zł

02.11 – 15.11

1350 zł

17.11 – 30.11

1350 zł

01.12 – 14.12

1400 zł

15.12 – 28.12 turnus świąteczny Boże Narodzenie

1700 zł

W cenie:
 Zakwaterowanie (13 noclegów) w pokoju z łazienką,
czajnikiem bezprzewodowym, TV, wi-fi,
 Całodzienne wyżywienie: śniadanie i kolacja stół szwedzki,
obiad serwowany do stolika (turnus rozpoczyna się
śniadaniem, kończy kolacją, opcjonalnie suchy prowiant),
 Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza
(30 zabiegów dla uczestnika, 20 dla opiekuna),
 Wizyta lekarska początkowa i końcowa, opieka
pielęgniarska, interwencyjna opieka medyczna,
 Program kulturalno-oświatowy: 2 wycieczki
z przewodnikiem na terenie TPN, wieczorek taneczny z
muzyką na żywo i słodkim poczęstunkiem, „wieczorek
góralski” z degustacją serów zakopiańskich oraz „herbaty
góralskiej”, projekcja filmu 3D „W Tatrach”
Zniżki:
 Uczestnik do lat 4 – w kwocie dofinansowania PFRON,
 Uczestnik do lat 12 z ½ wyżywienia zniżka 150 zł.,
 Opiekun zniżka 50 zł (w cenie 20 zabiegów),

 Oferta bez zabiegów: dorośli zniżka 150 zł., dzieci do 12 lat
odpłatność 910 zł./turnus, dzieci do lat 3 bez świadczeń i
osobnego łóżka odpłatność 150 zł./turnus,
 Stali Klienci 10% zniżki (pobyt min na 5 turnusach),
Dopłaty:
 Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym (z 1 łóżkiem) dopłata 300 zł.
 Dieta bezglutenowa lub inna wymagająca zakupu
specjalistycznych produktów dopłata 150 zł./os.
 Parking 30 zł/turnus
 Istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej po
wcześniejszej rezerwacji, zakwaterowanie po godz. 17.00
(odpłatność 30 zł/nocleg/osoba).
Uwagi: W przypadku uzasadnionych sytuacji (np. mała liczba
chętnych, zdarzenia losowe) organizator zastrzega prawo do
zmiany programu oferty. Niezorganizowane atrakcję będą
rekompensowane zwiększoną ilością zabiegów.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane
tel.18 20 157 76, kom. 608 105 995, 604 705 507 fax. 18 20 114 10 e-mail marzenie@marzenie-zakopane.pl
www.marzenie-zakopane.pl

TURNUSY REHABILITACYJNE 2017
Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne „Marzenie” w Zakopanem to
firma rodzinna działająca od 1991r. Kompleks składa się z kilku budynków
mieszkalnych znajdujących się w odległości 10-80 m oraz budynku zabiegowego. Dla potrzeb osób
z dysfunkcją narządu ruchu w budynku głównym znajduje się winda. Proponujemy zakwaterowanie
w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych (pokoje rodzinne) z pełnym węzłem sanitarnym, czajnikiem
bezprzewodowym i TV, smaczną, domową kuchnię, bogatą ofertę zabiegów leczniczych, wycieczki,
imprezy taneczne, rodzinną atmosferę i piękne widoki Tatr.
ORGANIZUJEMY:
 turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON/pełnopłatne
 pobyty lecznicze 7, 10, 14 dniowe z pakietem zabiegów
 turnusy szkoleniowe
 wczasy wypoczynkowe dla gości indywidualnych, rodzin, grup zorganizowanych
REHABILITACJA:

Oferujemy szeroki wybór innowacyjnych
zabiegów rehabilitacyjnych. Specjalizujemy się w
terapii energotonowej Hi-Top – nowoczesnej
elektroterapii, wyjątkowo skutecznej w leczeniu
choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i
kręgosłupa (4 niezależne kanały działają na 4
schorzenia w jednym zabiegu). Jako jedyni w
Polsce posiadamy aż 4 urządzenia Hi-Top. Nad
prawidłową oraz skuteczną realizacją programu
rehabilitacyjnego czuwają wykwalifikowani i
doświadczeni fizjoterapeuci.
ZABIEGI:
 terapia energotonowa HI-TOP,
 rezonans stochastyczny SRT,
 wysoko energetyczny LASER SKANER,
biostymulacyjny laser punktowy,
 SALUS-TALENT głęboka stymulacja
elektromagnetyczna,
 Magnetostymulacja VIOFOR JPS,
 magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki,
 LEDOTERAPIA,
 oczyszczanie organizmu BODY-DETOX,
 sucha kąpiel CO2,
 krioterapia miejscowa CO2,
 koloroterapia, fototerapia Q.LIGHT,
 SALTARIUM (kapsuła inhalacyjna), inhalacje,
 masaż mechaniczny (łóżko wodne HYDRO-JET,
fotel masujący),










masaż uciskowy BOA ,
masaż klasyczny, drenaż limfatyczny,
okłady z BOROWINY ALPEJSKIEJ (plastry),
VACU-ACTIV bieżnia podciśnieniowa z jonizacją,
aromaterapią, podczerwienią IR,
TERAPIA FUNKCJONALNA metoda PNF,
terapia narządów wewnętrznych wg dr Zenni
grupowe zajęcia ogólnousprawniające „RehaFitness”,
świecowanie uszu.

NA TERENIE KOMPLEKSU:
 dwie sale jadalne, w tym regionalna z antresolą,
 plac kominkowy, ogród,
 salka konferencyjna/salka video,
 salka ćwiczeń, gabinety zabiegowe, siłownia
zewnętrzna,
 monitorowany parking,
 strefa Wi-Fi.
DLA DZIECI:

 plac zabaw, pokój zabaw (basen z piłeczkami),
 podłoga interaktywna.
ATRAKCJE:
 wycieczki: Dolina Kościeliska, Dolina Strążyska,
Dolina Białego, Rusinowa Polana, „Szlakiem
Zakopanego”, kościółki na Podhalu,
 baseny termalne (Szaflary, Bukowina Tatrzańska),
 wieczorki taneczne, imprezy regionalne,
 prelekcje na temat rehabilitacji, zdrowia i urody,
lekcje
z
instruktorem
Nordic
Walking,
wypożyczalnia kijów.
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