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WCZASY W PODDĄBIU

15 – 29.05.2022r

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „SŁOWINIEC” położony jest w urokliwej nadmorskiej miejscowości
Poddąbie, koło Ustki. Miejscowość Poddąbie posiada specyficzny mikroklimat stworzony przez morze i okoliczne
lasy bukowo-sosnowe, gdzie powietrze nasycone jest jodem i
mikroelementami. Ośrodek znajduje się w odległości 250 metrów od morza
(wybrzeże klifowe, zejście na plażę po schodach).
PROGRAM IMPREZY
aktywny wypoczynek w Poddabiu
pakiet 30 zabiegów rehabilitacyjnych
wieczorek taneczny
ognisko z pieczeniem kiełbasek
program animacyjny na terenie ośrodka
Zakwaterowanie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy SŁOWINIEC w Poddąbiu. Uczestnicy wczasów mieszkać
będą w pawilonie hotelowym MARATON, w pokojach 1,2-osobowych z łazienkami. Pokoje wyposażone są w:
ręczniki (1 ręcznik kąpielowy, ręcznik do stóp), czajnik ze szklaneczkami i łyżeczkami. W recepcji można
nieodpłatnie wypożyczyć: suszarkę do włosów, żelazko + deska do prasowania, leżaki i parawany, kijki do Nordic
Walking). Na dużym, ogrodzonym terenie należącym do ośrodka (1,5 ha) znajduje się basen rehabilitacyjny, baza
rehabilitacyjna gabinet fizykoterapii (diadynamic, pulsatronic, magnetronic, aparat do krioterapii, lampa solux,
bioptron, laser), gabinet inhalacji, sala kinezyterapii (gimnastyka, ćwiczenia siłowe, ćwiczenia indywidualne i
grupowe), parking, kompleks boisk sportowych, miejsce do biesiady przy ognisku, cały teren ośrodka objęty jest
dostępem do darmowej sieci WiFi, stołówka (na parterze z podjazdem dla wózków), plac zabaw dla dzieci,
świetlica z kominkiem i tablicą multimedialną, piłkarzyki, biblioteka.
Za dodatkową opłatą: wypożyczenie lodówki 50 zł/turnus, rowery 20 zł/3 godz lub 50 zł/dzień.
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje z obsługą kelnerską. Pobyt rozpoczyna się kolacją i kończy śniadaniem.
Dodatkowy obiad w drodze powrotnej. Senior: osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie (14 noclegów) w pokoju 2-osobowym
wyżywienie (zgodnie z opisem), opiekę rezydenta przez cały czas pobytu, realizację programu
ubezpieczenie NNW (5000 zł)
Cena nie zawiera: - gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 99 zł
- dopłaty do pokoju 1-osobowego: 500 zł/os
- opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej) - płatnej w ośrodku w dniu przyjazdu: 2,30 zł/dzień (stan na 2021)
WYJAZD: 08:00 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 19:00 - Warszawa,
Cena/os.: 2995 PLN

Cena senior: 2695 PLN

Organizator BP ARTUR

