TURNUSY REHABILITACYJNE 2021 ROK
Sanatorium Uzdrowiskowe „CHEMIK” Sp. z o. o.
Informacje i rezerwacje 74/ 862-76-10 ; recepcja@chemikduszniki.pl
Przedmiot oferty :

Sanatorium Uzdrowiskowe „CHEMIK” w Dusznikach-Zdroju oferuje do wykorzystania
swoją bazę hotelowo-leczniczą do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Przepiękna okolica
z wieloma atrakcjami, trasami turystycznymi, znakomite warunki narciarskie zimą, latem
Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, bogata oferta wycieczek krajowych
i zagranicznych (Praga, Wiedeń) stanowią o dodatkowych atutach wypoczynku i rehabilitacji.

W ramach 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego oferujemy następujące usługi:
 Zakwaterowanie w pokojach 1,2 i wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym
 Codzienne wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja: od obiadu dnia pierwszego do śniadania dnia
ostatniego)
 Całodobowa opieka pielęgniarska
 Codzienna opieka lekarska
 Badania lekarskie na początku i na końcu turnusu
 Pakiet 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg zlecenia lekarza (udzielanych od poniedziałku
do soboty z wyjątkiem Świąt)
 14 karnetów na wejście do Pijalni Wód Mineralnych
 Program kulturalno – oświatowy:
 Spacery z przewodnikiem po Dusznikach-Zdroju i okolicy
 Kolacja w plenerze połączona z pieczeniem kiełbasek i zabawą przy muzyce
 Spotkanie informacyjne
 Pogadanki prozdrowotne oraz pogadanka na temat lecznictwa uzdrowiskowego

TURNUSY REHABILITACYJNE 2021 ROK

Lp.

Termin

Cena za pobyt za osobę (zł)
Pok. 1- os.

Pok. 2-os.

Pok. wieloosobowy

4

24.04.2021 - 08.05.2021

2030,00

1790,00

1700,00

5

16.05.2021 - 30.05.2021

2030,00

1790,00

1700,00

6

07.06.2021 - 21.06.2021

2240,00

2090,00

1960,00

7

29.06.2021 - 13.07.2021

2240,00

2090,00

1960,00

8

21.07.2021 - 04.08.2021

2240,00

2090,00

1960,00

9

03.09.2021 - 17.09.2021

2240,00

2090,00

1960,00

10

25.09.2021 - 09.10.2021

2030,00

1790,00

1700,00

11

17.10.2021 - 31.10.2021

2030,00

1790,00

1700,00

12

08.11.2021 - 22.11.2021

2030,00

1790,00

1700,00

13

30.11.2021 - 14.12.2021

2030,00

1790,00

1700,00

14

20.12.2021 - 03.01.2022

2390,00

2240,00

2110,00

TURNUS ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

• w turnusie rehabilitacyjnym może uczestniczyć tylko osoba posiadająca orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności (dokument należy przedstawić w recepcji Sanatorium)
• od ogólnej kwoty za cały pobyt odejmowane jest przyznane dofinansowanie
• ceny nie zawierają opłaty uzdrowiskowej
• dopłata do apartamentu wynosi 300 zł/os./pobyt
• rabat 10% od ceny turnusu dla Stałych Gości (goszczących w sanatorium co najmniej 3 razy)
- nie dotyczy biur pośredniczących w sprzedaży

Oferta ważna do 31.12.2021 r.

