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Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/14/2/16 (ważny do 27.02.2019)

Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0064/15 (ważny do 19.08.2019)
W centralnej Polsce, w historycznej, magicznej i sportowej Spale znajdziecie atrakcyjnie położony
ośrodek
wypoczynkowy
Funduszu
Wczasów
Pracowniczych,
gdzie
oferujemy
220 miejsc noclegowych w Hotelu SAVOY, DW ŻBIK i DW MIŚ.
Spała to miejscowość o wyjątkowych walorach przyrodniczych i klimatycznych, pozwalających
łączyć wypoczynek z niezapomnianą przygodą i z rehabilitacją. Nasz ośrodek położony jest w
historycznym
parku
prezydenckim,
sięgającym
do
czasów
Cara
Aleksandra
II,
w sercu Spalskiego Parku Krajobrazowego, dawnej Puszczy Spalskiej, który jest jednym
z najciekawszych regionów w Polsce, a nasz Hotel Savoy był miejscem wypoczynku carskich,
a w późniejszych czasach prezydenckich gości.
Atrakcje Spały i okolic, to miedzy innymi: zabytkowy drewniany Kościół p.w. Królowej Polski
z kaplicą polową, Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, historia i zabudowa Spały, bunkry
w Konewce, Kolejka Carska, najstarszy murowany Kościół św. Idziego i Zamek w Inowłodzu, Skansen
Rzeki Pilicy, Skansen Niebieskie Źródła, spływy kajakowe, ścieżki rowerowe.

Profil leczenia: dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
upośledzenie umysłowe, padaczka, schorzenia laryngologiczne, choroby układu krwiotwórczego, choroby układu
pokarmowego, schorzenia kręgosłupa, schorzenie układu krążenia, schorzenie układu oddechowego, rehabilitacja
kobiet po mastektomii, cukrzyca, ogólny stan zdrowia osób starszych – niepełnosprawnych.
Baza zabiegowa: galwanizacja/jonofereza, TENS, prądy interferencyjne, prądy Traberta, prądy diadynamiczne,
laser, ultradźwięki, fonoforeza, pole magnetyczne, lampa sollux, bioptron, krioterapia miejscowa, okłady
borowinowe, UGUL, masaż klasyczny, leczniczy, relaksacyjny, Aquavibron.
Termin turnusu
14-dniowego

Cena od osoby

22.12.2017-05.01.2018

DW Żbik
- 1799,00 zł
Hotel Savoy
- 1899,00zł

Dodatkowo płatne: wycieczki fakultatywne autokarowe.
Pobyt dziecka zgodnie z cennikiem ośrodka.

Cena turnusu obejmuje:
Opiekę lekarską,
Opiekę fizjoterapeuty,
2 zabiegi dziennie w dni robocze,
Wieczerze wigilijną, świąteczne menu,
W programie m.in.: wycieczka piesza,
koncert, spotkania, ognisko,
Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2
osobowych z łazienkami, TV, czajnikiem,
balkonem,
Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie
bufetu szwedzkiego, serwowane obiady,
Bezpłatny Internet i parking.

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Cennik nie obejmuje opłaty klimatycznej, płatnej przy przyjeździe w recepcji ośrodka.

