Załącznik nr 1B

Terminy i ceny turnusów profilaktyczno-leczniczych
w O.R.S. „KORAB” Świnoujście ul. Żeromskiego 3
TURNUSY 10-DNIOWE w 2018 r.
TERMIN

CENA

1. 23.02-01.03
2. 03.03-12.03
3. 14.03-23.03
4. 25.03-03.04
5. 05.04-14.04
6. 16.04-25.04
7. 27.04-06.05
8. 08.05-17.05
9. 19.05-28.05
10. 30.05-08.06
11. 10.06-19.06
12. 21.06-30.06
13. 27.08-05.09
14. 07.09-16.09
15. 18.09-27.09
16. 29.09-08.10
17. 10.10-19.10
www.orskorab.pl

520,- (7 dni )
750,850,1150,-świąteczny
1150,1200,1250,1300,1300,1400,1400,1500,1400,1300,1250,1100,1000,recepcja@orskorab.pl

biuro@orskorab.pl

Każdy turnus rozpoczyna się śniadaniem dnia pierwszego i kończy się kolacją dnia ostatniego. Uczestnicy
turnusu zobowiązani są do opuszczenia Ośrodka do godz.20.00 dnia ostatniego. Przedprzyjazd (noc
poprzedzająca dzień rozpoczęcia turnusu) bezpłatny. Nocleg po turnusie* 30 zł od osoby a w sezonie 50 zł
od osoby (sezon 23.06.2018r. do 26.08.2018 r.).

Wszystkim uczestnikom turnusu zapewniamy nieodpłatny program, między innymi :
wieczorek taneczny przy zespole muzycznym, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, spacery z
kijkami (Nordic Walking), wycieczkę autokarową, imprezy oświatowo-kulturalne.

Program uzależniony jest od planu ramowego turnusu 14-dniowego.

Ośrodek posiada do dyspozycji gości: rowery, kijki (Nordic Walking), gabinety zabiegowe,
gabinet lekarski, salkę rehabilitacyjną, świetlicę, stołówkę, windę, parking płatny, monitorowany,
niestrzeżony.
Dla uczestników turnusu przewidziany jest jeden zabieg przydzielony przez pracownika
rehabilitacji. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów w bazie leczniczej Ośrodka.
Dodatkowe opłaty pobieramy za zakwaterowanie w skrzydle „B” :
- zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
- dopłata 300 zł,
- zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
- dopłata 100 zł od osoby,
- zakwaterowanie w pokoju trzyosobowym
- dopłata 50 zł od osoby,

- osoby nie będące emerytami lub rencistami w okresie od 16.04-16.09.18 obowiązuje dopłata
100 zł od osoby ,w pozostałym okresie pobyt bez dopłaty.
- parkowanie samochodu 100 zł za cały turnus (po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej).

Nie udzielamy ekwiwalentu w formie „suchego prowiantu” za
niewykorzystane świadczenia żywnościowe.
Skrócenie pobytu z nieudokumentowanych przyczyn losowych, nagły wyjazd powoduje
zastosowanie cennika komercyjnego, doliczamy jedną dobę hotelową i trzy dni żywieniowe.
Rezerwację miejsc przyjmuje i udziela szczegółowych informacji recepcja Ośrodka.
Telefony kontaktowe: 91 321-54-32, 91 321-07-60, 91 321-07-61.
Za każde zarezerwowane miejsce pobieramy zadatek 200 zł.

www.orskorab.pl
recepcja@orskorab.pl
biuro@orskorab.pl
baltex@post.pl

*Bez noclegu po turnusie nr :17

