
Kuracja klimatyczna z rehabilitacją

PENSJONAT NEW CORNER - elegancki hotel usytuowany w centrum Niechorza  
przy głównej alei, w odległości ok.100 m od morza  i 150 m od Jeziora Liwia Łuża. 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, elegancka  jadalnia, ogród z placem zabaw, miejsce do grillowania, 
taras wypoczynkowy, WiFi na terenie całego ośrodka,  baza rehabilitacyjna specjalizująca się  
w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorobach układu mięśniowego, chorobach kości, 
nerwobólach, chorobach zwyrodnieniowych stawów, chorobach układu krążenia, stanach 
pourazowych, chorobach układu pulmonologicznego, stanach po mastektomii.
Zakwaterowanie: Pokoje 2-,3-osobowe oraz studio (2 +2). Wyposażenie: łazienka  
(umywalka, prysznic, WC), TV, lodówka, czajnik, sprzęt plażowy, ręczniki, Internet.
Wyżywienie: 3 x dziennie - śniadania, obiady, kolacje – BUFET. 

UWAGA: możliwe inne terminy i wydłużenie lub skrócenie turnusu
Cena obejmuje:
- Pakiet rehabilitacyjny
- Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania, obiady, kolacje – BUFET. 
  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety.
- Pobyt rozpoczyna się od godz.16.00. kolacją i kończy śniadaniem do godz.10.00.  
  plus suchy prowiant na drogę.
- Ubezpieczenie NNW 20 000 zł.
- Podczas podróży i pobytu opieka pilota/koordynatora.
UWAGI:
- Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji.
- Oferta dla grupy 35-40 osób.
- Dla każdego uczestnika UPOMINEK-niespodzianka.
- Zorganizowany dojazd autokarem klasy LUX dodatkowa opłata od 195 zł do 310 zł 
  od osoby w zależności od miejsca wyjazdu.

NIECHORZE - TURNUSY REHABILITACYJNE

NIECHORZE - urocza miejscowość nadmorska położona na Pobrzeżu Szczecińskim, pomiędzy Bałtykiem, a jeziorem Liwia – Łuża. ATRAKCJE: szeroka, czysta, piaszczysta plaża z tytułem BŁĘKITNEJ FLAGI, latarnia morska z tarasem widokowym, ruiny kościoła w pobliskim Trzęsaczu, kolej wąskotorowa, ścieżki rowerowe do Kołobrzegu, Pogorzelicy i Mrzeżyna ze specjalnymi miejscami odpoczynku, skatepark, korty tenisowe, Park Miniatur Latarni Morskich, Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Wikingów, Motylarnia, Magiczny Domek, Wystawa Figur Woskowych, liczne smażalnie ryb, kawiarenki, lodziarnie, bary, restauracje, jarmark różności  i imprezy rozrywkowe przez całe wakacje. Kąpielisko z Certyfikatem BŁĘKITNEJ FLAGI.

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

ZABIEGI LECZNICZE:
- Masaż klasyczny wykonywany na łóżku masującym, 
- Magnetoterapia, 
- Laseroterapia, 
- Drenaż limfatyczny, 
- Ultradźwięki, 
- Fonoforeza, 
- Światłolecznictwo (lampa Sollux), 
- Elektroterapia, 
- Kąpiele w zewnętrznej wannie z hydromasażem (w zależności od  
   warunków atmosferycznych: wiosna-jesień okłady borowinowe,
- Inhalacje, 
- Gimnastyka zbiorowa.

Program:
1 DZIEŃ  - Przyjazd od ośrodka w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie. Kolacja. 
Spotkanie informacyjne. 
2 DZIEŃ i KOLEJNE - Pobyt i realizacja świadczeń. Wyżywienie: 3x dziennie; śniadanie, 
obiad, kolacja – w formie bufetu szwedzkiego. PAKIET  REHABILITACYJNY: 5 zabiegów 
dziennie wykonywanych od poniedziałku do piątku, zajęcia animacyjno-rozrywkowe: 
2  WIECZORKI TANECZNE z muzyką na żywo i z poczęstunkiem, wycieczka autokarowa 
MIĘDZYZDROJE – ŚWINOUJŚCIE, biesiadowanie z grillowaniem mięs i ryb, zajęcia 
integracyjne na Sali: karaoke, wieczór z pizzą, gry planszowe, spacery brzegiem morza 
- NATURALNE INHALACJE. 
OSTATNI DZIEŃ - Pożegnanie z morzem. Śniadanie. Odbiór suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie.
POMOCNE INFORMACJE: 
- W trakcie pobytu czuwa nad Państwem w ciągu dnia pielęgniarka i  LEKARZ na wezwanie  
   oraz kierownik turnusu.
- Program Turnusu Rehabilitacyjnego obejmuje:  badanie lekarskie, opiekę pielęgniarki,
 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie wykonywanych od poniedziałku do piątku  
  (50 zabiegów/turnus 14 dniowy; 35 zabiegów/turnus 10 dniowy).
- Prosimy o zabranie ręczników kąpielowych, klapek i zapasu leków.
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji.


