
Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie informacji o stanie zdrowia od 
lekarza pierwszego kontaktu oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

PROFILE LECZNICZE:
 schorzenia narządu ruchu - w tym dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 reumatologia, ortopedia, neurologia,

 choroby układu moczowego, oddechowego, 
pokarmowego, krążenia,

 otyłość, cukrzyca,

 rehabilitacja kobiet po mastektomii.

DLACZEGO WARTO NAS ODWIEDZIĆ:
 świeże powietrze,
 niepowtarzalny mikroklimat zasobny w jod,
 malownicze krajobrazy Beskidu Niskiego,
 lecznicze wody mineralne,
 domowe jedzenie,
 doświadczona wykwalifikowana kadra,

 szeroki zakres oferowanych zabiegów, 
hydroterapia, kinezyterapia, masaże.

TURNUSY REHABILITACYJNE    Lightzarezerwuj czas dla zdrowia

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
 pokoje z pełnym węzłem sanitarnym,TV, radio, 

telefonem, czajnikiem i bezpłatnym  WiFi,

 baza zabiegowa na miejscu,

 basen rehabilitacyjny z hydromasażami,

 sauna,

 biblioteka,

 zadaszony plac ogniskowy,

 miejsce postojowe,

 kawiarnia, świetlica.

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze „Glinik”
38-316 Wysowa-Zdrój 101/8
woj. małopolskie
recepcja@sanatoriumglinik.pl
tel/fax. 183532024 lub 510132958
www.sanatoriumglinik.pl

BASEN
SAUNA

DOMOWA 
KUCHNIA

Ośrodek przyjazny 
osobom niepełnosprawnym

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zadatku w wysokości 30% należności za
pobyt na nr konta podany poniżej. Pozostała kwota płatna w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu. Zadatek podlega zwrotowi
(po potrąceniu 100 zł/os tytułem kosztów manipulacyjnych) wówczas gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpiło 30 dni przed
planowanym przyjazdem. Uwaga - niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu, nie pomniejsza jego wartości. 
Nie zwracamy należności za niewykorzystany pobyt. Dokonując rezerwacji i wpłacając zadatek klient oświadcza, że zapoznał 
się i akceptuje wszystkie informacje zawarte w opisie oferty.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest gotówką po przyjeżdzie do ośrodka.
ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1722 1000 0090 3153 7955



TURNUS REHABILITACYJNY          14 dniowy (13 noclegów) Light 

dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

25.04 - 19.06
26.09 - 23.10

1 osobowy

(2 osobowy na wyłączność)
2716 zł

1 osobowy w studio

2 osobowy 

2 osobowy w studio

i 3 osobowy 

POKÓJ/TERMIN

2436 zł

2282 zł

2142 zł 2338 zł

2436 zł

2604 zł

2926 zł

CENA TURNUSU ZAWIERA:
 noclegi,

 wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością doboru diety), 

 badania lekarskie (wstępne i końcowe),

 całodobową opiekę pielęgniarską,

 20 szt. zabiegów leczniczych,

 10 x  ćwiczenia zespołowe (bez możliwości zamiany),

 codzienne w (dni zabiegowe) kuracja pitna wodami 
leczniczymi,

 program kulturalno-oświatowy (wycieczki piesze, wieczorki 
przy muzyce z „płytoteki”, edukacja zdrowotna),

 ubezpieczenie NNW.

CENA TURNUSU OPIEKUNA JEST NIŻSZA O 200 ZŁ 
I ZAWIERA:

 noclegi,

 wyżywienie (3 posiłki dziennie z możliwością doboru diety),

 10 szt. zabiegów leczniczych (basen lub gimnastyka  na 
przyrządach),

 codzienne (w dni zabiegowe) kuracja pitna wodami 
leczniczymi,

 program kulturalno-oświatowy (wycieczki piesze, wieczorki 
przy muzyce z „płytoteki”, edukacja zdrowotna),

 ubezpieczenie NNW.

Respektujemy Kartę Stałego Klienta 
oraz Ogólnopolską Kartę Seniora

ZAPRASZAMY 

20.06-25.09

Turnus rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy obiadem w dniu wyjazdu. 
Doba hotelowa od godz. 12:00 do godz. 15:00.

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i udzielane są od cen podanych w ofercie. Zastrzegamy sobie  możliwość zmiany cen.
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