Efektívna
Chrbtica
rehabilitácia a
liečebná dovolená

V cene balíka je:

V cene pobytu je zahrnuté:
ubytovanie s vlastným sociálnym zariadením, TV, rádiom,
telefónom v jednom z troch hlavných budov
30 liečebných procedúr podľa lekára
stravovanie - 3 jedlá
lekárske vyšetrenie na začiatku a na konci pobytu
možnosti ďalších lekárskych konzultácií
nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť
liečbu pitnou vodou
kultúrny program (dve noci integrácia pri hudbe „na živo”
alebo z prehratia kávu a koláč, táborák s párky)
vzdelávací akcie v oblasti správnej výživy a ďalšie

na
vstup do bazé
otvorený
e
v júli a august

Cena za ošetrovateľa bez liečby je nižší o 150 PLN než cena smerovaná kedykoľvek

LIEČEBNÉ PROFILE:
Zabezpečujeme starostlivosť o mierne, stabilných podmienok stavov liečby:
- s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
s výnimkou osôb porúšajúcich sa na invalidzkom vozíke
- na neurologické ochorenia
- na reumatické choroby
- na ochorenie zažívacieho traktu
- na choroby endokrinné orgány a diabetes
- na ochorenie hematopoetického systému
- na močové a pohlavne choroby
- s kardiovaskulárnym ochorením
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chorobami dýchacej sústavy
laryngologickým ochorením
ochorením chrbtice
dermatologickým ochorením
chronickým ochorením pečene
držaním tela a skoliózou
chronickou pankreatitídou
alergiami

Len na okraji strediska Wapienne je rad
národného parku Magura. Miestne klíma je ideálne
pre podhorský odpočinok a obrovské priestory a jemné,
husto zalesnené kopce poskytujú vynikajúce podmienky pre
pešiu turistiku. Do miestnych lesov Karpatského Pralesa môžete ísť na huby
a lesné plody. Krištáľovo čisté rieky a potoky a bohatá flóra a fauna láka milovníkov prírody.
Bohatá história a kultúry regiónu: kostol v Sękowa z šestnásteho storočia, zapísaný na
zozname UNESCO, kostol v Owczarach, Sanktuarium v Dębowcu, vojnové cintoríny z obdobia
prvej svetovej vojny a ďalšie. Kúpele Vápenec je vhodný bod pre organizáciu autobusových
a peších výletov napr. do Rezervace Kornuty, Žrebčína Huculských koní v Regetowie, Dvora
Gładyszów v Szymbarku a miest spojených s históriou ťažby ropy a mnoho ďalších.

7 nocí v izbách 2 os. s vlastným sociálnym
zariadením alebo kúpeľňou s vírivkou
stravovanie - 3 jedlá
konzultáciu fyzioterapeuta
balíček ošetrenia v súlade s lekárskym predpisom
5 x sulfánová kúpeľ alebo perličkový kúpeľ
4 x bahenný zábal okolo chrbtice
4 x klasická masáž celej chrbtice
4 x liečba fyzikálnej terapie alebo soľná jaskyňa
nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť
bezplatnú požičovňu holí nordic walking

Centrum liečebných a relax pobytov
vo Wapiennem ponúka:
70 lôžok vysokého štandardu v izbách pre 2 a 3 osoby,
ktoré sa nachádzajú v budovách po celý rok,

Centrum liečebných a relax pobytov
vo Wapiennem vás pozýva na:

71 lôžok v 4 a 5 lôžkových „horských” chatkách.
V každom domčeku je prízemí, chodba, kúpeľňa,
obývacia izba, spálňa, podkrovie a technická miestnosť.

-

Plánované bazény s teplou vodou

celoročná rekreácia, ubytovanie
rehabilitačné pobyty a s PFRON
sanatórne pobyty NFZ
balíček „Efektívna Chrbtica”
vianočné a novoročné pobyty
akcie, svadby

Doplnkové informácie pre účastníkov rehabilitačných a sanatórnych pobytov
balíčku „Efektívna chrbtica” a liečebných dovoleniek
Pobyt začína obedom v deň príchodu a končí raňajkami v deň odchodu.
V sanatórium sú povinne poplatky.
Fakultatívne výlety (dodatočné poplatky) vyžadujú minimálny počet: 8 pre výlety v okolí; 10 pre autobusové zájazdy.
Poplatok za pobyt je veľkosť paušálnej sumy, neplatí vrátenie peňazí za nevyužité služby.
Poplatok za
pobyt nezahŕňa liečbu drogovej závislosti a diagnostické testy.
Je vhodné mať zdravotnú dokumentáciu (informácie o zdravotnom stave) a oblečenie na cvičenie.
Môžete použiť liečebný pobyt na ľubovoľný počet dní (cena a počet ošetrení pomerného čo je uvedené v ponuke)
Podmienkou pre plne využitie ponuky je žiadna
absolútna lekárskej kontraindikácie. V inom prípade o balíčku náhradného ošetrenia rozhoduje lekár. Potvrdenie objednávky na všetky formy pobytu (s výnimkou liečebných) predstavuje záloha vo výške 30% z ceny pobytu platená zloženkou alebo bankovým prevodom na nasledujúci účet: Bank PKO BP 06 1020 3453 0000 8702 0201 8794
do 14 dní od dátumu objednávky.
Záloha je vratná, po odpočítaní 20% nákladov, len v prípade, že zrušenie je najneskôr do 30 dní odo dňa začatia pobytu, z dôvodov: úmrtie alebo ochorenie – zaslanie potvrdenú lekárskeho potvrdenia. V prípade neskorého zrušenia je záloha nevratná. Zostávajúca suma musí byť zaplatená v hotovosti
pri príchode na recepcii.
Stredisko si vyhradzuje právo na zmenu cien uvedených v tejto písomnej informácii.
Táto ponuka je len obchodné informácie a nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

