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TURNUSY REHABILITACYJNE
usprawniająco - rekreacyjne
Wpis do rejestru ośrodków nr OD/32/0064/16 (ważny do 19.08.2019)
Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/14/2/16 (ważny do 27.02.2019)
Ośrodek Albatros Medical Spa usytuowany jest przy głównym deptaku w Mielnie, około 150 metrów od promenady oraz szerokiej
i czystej plaży. Mielno położone jest w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części wybrzeża Morza Bałtyckiego, na piaszczystej
mierzei oddzielającej jezioro Jamno od morza. Plaża pokryta jest czystym, drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym – unikatowym w skali
Europy. Miejscowość charakteryzuje się wyjątkowym mikroklimatem o silnych właściwościach leczniczych, z dużą ilością jodu i innych
związków wzmacniających immunologicznie. Zwiększenie emisji leczniczych naturalnych aerozoli jodowych ma miejsce od jesieni do wiosny,
kiedy nasilają się sztormy. Wysoki potencjał przyrodniczy, na który składa się zadbane wybrzeże oraz unikalna flora i fauna, potwierdza
Błękitna Flaga przyznana kąpielisku w centralnej części Mielna.
Profil leczenia: dysfunkcja ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; upośledzenie umysłowe; padaczka;
schorzenia układu krążenia; kobiety po mastektomii; choroby układu pokarmowego; choroby narządów wydzielania wewnętrznego; schorzenia
kręgosłupa; schorzenia laryngologiczne; schorzenia układu oddechowego; wady postawy; choroby układu krwionośnego; zaburzenia rozwoju
psychoruchowego.
Baza zabiegowa: aquavibron, fotel/leżanka masująca, gimnastyka w basenie, hydromasaż, inhalacje, krioterapia, lampa Bio – V, laser,
magnetoterapia, masaż klasyczny częściowy, masaż limfatyczny BOA, masaż wirowy stóp i rąk, okłady borowinowe, Sollux, ultradźwięki, prądy:
galwanizacja, interdyn, jonoforeza, Tens.

TURNUSY 14 DNIOWE
SEZON
I

TERMIN

02.01 – 27.03.2018

KATEGORIA

CENA

Pokój 2 - osobowy

3052zł
(109zł/doba za 1osobę)

Pokój 1 - osobowy

Zestaw rodzinny (3 – osobowy)

II

Pokój 2 - osobowy

28.03 – 14.06.2018
01.09 – 21.12.2018

Pokój 1 - osobowy

Zestaw rodzinny (3 – osobowy)

III
Pokój 2 - osobowy

16.06 – 31.08.2018
22.12 – 01.01.2019

Pokój 1 - osobowy

Zestaw rodzinny (3 – osobowy)

1932zł (138zł/doba)
4497zł (107zł/doba za 1osobę)
3192zł (114zł/doba za 1osobę)
1974zł (141zł/doba)
4662zł (111zł/doba za 1osobę)
5290zł (189zł/doba za 1osobę)
3290zł (235zł/doba)
7518zł (179zł/doba za 1osobę)

