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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)
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TURNUSY 7 DNIOWE*
(pobyt pełnopłatny)
SEZON

I

TERMIN

02.01 – 27.03.2018

II
28.03 – 14.06.2018
01.09 – 21.12.2017

III

16.06 – 31.08.2018
22.12 – 01.01.2019

KATEGORIA

CENA

Pokój 2 - osobowy

1526zł (109zł/doba za 1osobę)

Pokój 1 - osobowy
Zestaw rodzinny (3 – osobowy)

966zł (138zł/doba)
2247zł (107zł/doba za 1osobę)

Pokój 2 - osobowy

1596zł (114zł/doba za 1osobę)

Pokój 1 - osobowy

987zł (141zł doba)

Zestaw rodzinny (3 – osobowy)

2331zł (111zł doba za 1osobę)

Pokój 2 - osobowy

2646zł (189zł/doba za 1osobę)

Pokój 1 - osobowy

1645zł (235zł/doba)

Zestaw rodzinny (3 – osobowy)

3759zł (179zł/doba za 1osobę)

Cena turnusu obejmuje:
• Opiekę lekarską
• 2 zabiegi dziennie w dni robocze
• Basen, jacuzzi, siłownia wewnętrzna i zewnętrzna
• Program imprez KO, m. in. wieczorki taneczne, wycieczki piesze, wieczory z Bingo,
• Zakwaterowanie w pokojach 1;2;3 – osobowych z łazienką, TV, telefonem, czajnikiem, balkonem
• Wyżywienie: śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu oraz obiad serwowany do stolika
• Bezpłatny Internet WiFi na terenie całego obiektu
• Na pobyty rehabilitacyjne przyjmowane są dzieci powyżej 3 roku życia,
Dodatkowo odpłatne:
• Wycieczki fakultatywne, występy artystyczne
• Sauna sucha i parowa
• Miejsce postojowe na samochód
• Opłata dodatkowa za Bal Sylwestrowy (250zł/osoba)
• Ceny mogą ulegać zmianie

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Cennik nie obejmuje opłaty klimatycznej płatnej po przyjeździe w recepcji ośrodka
*Możliwość indywidualnego doboru terminu, z wyłączeniem świąt oraz wydłużenia lub skrócenia
turnusu.
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CENNIK NA ROK 2017 / 2018
SEZON

TERMIN

I

02.01.2018 – 27.03.2018
01.10.2017 – 21.12.2017

II

28.03.2018 – 30.05.2018
01.09.2017 – 30.09.2017

III

01.06.2018 – 31.08.2018
22.12.2017 – 01.01.2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KATEGORIA
Pokój 2 – osobowy
Pokój 1 – osobowy
Zestaw rodzinny (3 – os.)
Zestaw rodzinny (5 – os.)
Studio (2 – os.)
Studio (4 – os.)
Apartament (2 – os.)
Apartament (4 – os.)
Pokój 2 – osobowy
Pokój 1 – osobowy
Zestaw rodzinny (3 – os.)
Zestaw rodzinny (5 – os.)
Studio (2 – os.)
Studio (4 – os.)
Apartament (2 – os.)
Apartament (4 – os.)
Pokój 2 – osobowy
Pokój 1 – osobowy
Zestaw rodzinny (3 – os.)
Zestaw rodzinny (5 – os.)
Studio (2 – os.)
Studio (4 – os.)
Apartament (2 – os.)
Apartament (4 – os.)

NOCLEG
ZE ŚNIADANIEM
208 zł
129 zł
317 zł
495 zł
285 zł
495 zł
290 zł
510 zł
235zł
135 zł
380zł
565zł
305zł
525 zł
330 zł
555zł
290 zł
185zł
425 zł
685 zł
385 zł
660 zł
440 zł
715zł

Z WYŻYWIEIEM
284 zł
165 zł
429 zł
685 zł
375 zł
655zł
370 zł
655 zł
345 zł
185 zł
490 zł
785 zł
405 zł
685 zł
440 zł
770 zł
390 zł
260zł
565 zł
945 zł
490 zł
845 zł
520zł
890 zł

Doba hotelowa od godz. 14;00 do godz. 11;00
Dzieci do lat 4: bezpłatnie – bez świadczeń (bez posiłku i łóżka)
Parking, sezon: I – 10 zł / II – 12 zł / III – 12 zł
Dostęp do: basen, jacuzzi, siłownia (w godzinach otwarcia)
Dostęp do: sauna sucha i parowa (od godziny 16:00 do 20:00)
Pokój 2 – osobowy, 1 – osobowy – możliwość jednej dostawki
Zestaw rodzinny, Studio, Apartament – możliwość dwóch dostawek
Łóżeczko dla dziecka 30zł/doba
Dostawka dla dziecka 4 - 12lat ze śniadaniem, sezon I – 95zł / II – 110zł / III – 125zł
Dostawka dla dziecka 4 – 12lat z wyżywieniem, sezon I – 110zł / II – 140zł / III – 165zł
Ceny mogą ulegać zmianie
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CENNIK NA ROK 2018
SEZON

TERMIN
01.06.2018 – 31.08.2018

I

•
•
•
•
•
•

KATEGORIA
Pokój 2 – osobowy
Pokój 1 – osobowy
Pokój 4 - osobowy

NOCLEG
ZE ŚNIADANIEM
150 zł
115 zł
295 zł

Doba hotelowa od godz. 14;00 do godz. 11;00
Dzieci do lat 4: bezpłatnie – bez świadczeń (bez posiłku i łóżka)
Dzieci 4 – 12lat z 1/2porcji wyżywienia 69zł/doba
Pokoje oferowane w sprzedaży TYP STUDIO
Parking bezpłatny
Ceny mogą ulegać zmianie

Z WYŻYWIEIEM
230 zł
145 zł
435 zł

CENNIK NA ROK 2018 (KOLONIE; OBOZY)
SEZON

I

•
•
•
•

TERMIN

KATEGORIA

01.05.2018 – 31.08.2018

Pokój 2 – osobowy
Pokój 1 – osobowy
Pokój 4 - osobowy

Doba hotelowa od godz. 14;00 do godz. 11;00
Pokoje oferowane w sprzedaży TYP STUDIO
Parking bezpłatny
Ceny mogą ulegać zmianie

NOCLEG
ZE ŚNIADANIEM
138 zł
115 zł
225 zł

Z WYŻYWIEIEM
198 zł
145 zł
396 zł

