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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkowe

Polanica-Zdrój 
Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa jest malowniczo   
położone  nad rzeką Bystrzycą Dusznicką, otoczone  
zalesionymi wzgórzami. Budynek oddalony jest 1300 m  
od centrum Parku Zdrojowego. "Zmusza" to kuracjuszy  
do spacerów - tak koniecznych w leczeniu klimatycznym,  
do którego zalicza się kurację pitną i spacery. W tymże parku 
kuracjusze mogą skorzystać ze źródeł leczniczej wody Wielka 
Pieniawa, która jako jedyna w Polsce posiada certyfikat leku. 
Czteropiętrowy obiekt z windą posiada 140 miejsc noclego-
wych w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitar-
nym. Większość pokoi przystosowanych jest dla osób niepeł-
nosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Obiekt jest ogrodzony i posiada miejsca do parkowania samo-
chodów. Do dyspozycji gości: jadalnia, sala telewizyjna z TV sa-
telitarną, basen, mała sala gimnastyczna do ćwiczeń rehabilita-
cyjnych, a w okresie letnim taras przy mini kawiarence i miej-
sca do leżakowania w ogrodzie, biblioteka, stół do tenisa stoło-
wego, stół do bilarda, piłkarzyki, kije Nordic Walking, wypoży-
czalnia rowerów, stanowiska internetowe Wi-Fi, bezpłatny 
parking. Baza zabiegowa wykonuje zabiegi z zakresu: balneote-
rapii, hydroterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, laserote-
rapia, elektroterapia, magnetoterapia, naświetlanie, ultra-
dźwięki, krioterapia, inhalacje. 
Wpis do rejestru ośrodków: OD/02/0003/17 ważny  
do 06.03.2020 r. Wpis do rejestru organizatorów: 
OR/02/0001/19 ważny do 25.02.2022 r. 
Na podstawie powyższych wpisów w ośrodku odbywają się 
turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne  
dla osób: z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby porusza-
jące się na wózkach inwalidzkich, z lekkim upośledzeniem 
umysłowym (koniecznie wraz z opiekunem), ze schorzeniami 
układu krążenia, z chorobami kardiologicznymi i nadciśnie-
niem, z dysfunkcją narządu słuchu, z cukrzycą, z autyzmem, z 
chorobami neurologicznymi, z padaczką, z chorobami układu 
pokarmowego, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami 
układu oddechowego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona, z zespo-
łem Downa. 
 
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 1 i 2 osobowe  
z pełnym węzłem sanitarnym. Większość pokoi przystosowa-
nych jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Pokoje wyposażone standardowo: poje-
dyncze tapczany, szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne, 
telewizor, radio, czajniki bezprzewodowy.  
 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, możliwość diety lekko-
strawnej, cukrzycowej, bezlaktozowej, wegetariańskiej, 
dieta bezglutenowa i inne diety wymagające zakupu dodat-
kowych produktów – dopłata 200 zł. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Świadczenia zawarte w cenie turnusu: 14 noclegów, świad-
czenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się 
śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 
14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, opieka medycz- 
na - pielęgniarka i lekarz (pomoc doraźna), 35 zabiegów w 
trakcie turnusu wg wskazań lekarza + kuracja pitna – woda 
Wielka Pieniawa, gimnastyka poranna (od kwietnia do paź-
dziernika), nieograniczone wejścia na basen w godzinach od 
16.00 do 19.00 (nie dotyczy jacuzzi), 2 spacery z przewodni-
kiem, raz w tygodniu spacer z instruktorem Nordic Walking,  
2 wieczorki taneczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wy-
cieczka do Dusznik i Kudowy-Zdrój. 
 

Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych dla osób posiada-
jących ważne orzeczenie o niepełnosprawności: 

Terminy pok. 1 os. pok. 2 os. 
apartament 
min. 3 os. 

25.01 – 08.02.20 2100 1890 2002 

08.02 – 22.02.20 2100 1890 2002 

22.02 – 07.03.20 2100 1890 2002 

08.03 – 22.03.20 2100 1890 2002 

23.03 – 06.04.20 2100 1890 2002 

07.04 –  21.04.20 
Wielkanoc 

2310 2030 2170 

22.04 – 06.05.20 2310 2100 2170 

09.05 – 23.05.20 2450 2170 2632 

24.05 – 07.06.20 2450 2170 2632 

08.06 – 22.06.20 2450 2310 2632 

23.06 – 07.07.20 2450 2310 2632 

09.07 – 23.07.20 2450 2310 2632 

24.07 – 07.08.20 2450 2310 2632 

08.08 – 22.08.20 2450 2310 2632 

23.08 – 06.09.20 2450 2310 2632 

07.09 – 21.09.20 2450 2310 2632 

22.09 – 06.10.20 2450 2310 2632 

07.10 – 21.10.20 2450 2310 2632 

22.10 – 06.11.20 2310 1890 2002 

06.11 – 20.11.20 2240 1890 2002 

20.11 – 04.12.20 2240 1890 2002 

04.12 – 18.12.20 2240 1890 2002 

22.12 - 05.01.21 
Boże Narodzenie 

+ Sylwester 
3010 2800 2996 

* kolacja wigilijna i bal sylwestrowy w cenie. Cena nie zawiera: 
opłaty uzdrowiskowej oraz podatku VAT (osoby zwolnione  
z 8% VAT, to osoby posiadające orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej). 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Świadczenia zawarte w cenie wczasów wielkanocnych:  
7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia,  
zakwaterowanie od godziny 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, opieka medyczna - pielęgniarka i lekarz (po-
moc doraźna), 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza, kuracja pitna jako 4 zabieg (w dni robocze),  
2 godzinne wejścia na basen, 1 spacer z przewodnikiem, wieczorek taneczny z poczęstunkiem, spacer z instruktorem 
Nordic Walking, uroczyste śniadanie wielkanocne, menu świąteczne. 
 
Termin i ceny wczasów wielkanocnych: 

Termin 
osoba 

w pokoju 1 os. 
osoba 

w pok. 2 os. 

07.04 – 14.04.20 --- 1295 
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej oraz podatku VAT (osoby zwolnione z 8% VAT, to osoby posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej). 

 
Świadczenia zawarte w cenie wczasów świątecznych:  
7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia,  
zakwaterowanie od godziny 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, opieka medyczna - pielęgniarka i lekarz (po-
moc doraźna), 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza, kuracja pitna jako 4 zabieg (w dni robocze),  
2 godzinne wejścia na basen, 1 spacer z przewodnikiem, wieczorek taneczny z poczęstunkiem, spacer z instruktorem 
Nordic Walking, wspólne ubieranie choinki, tradycyjna kolacja wigilijna. 
 
Termin i ceny wczasów świątecznych: 

Termin 
osoba 

w pokoju 1 os. 
osoba 

w pok. 2 os. 

22.12 - 29.12.20 1750 1680 
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej oraz podatku VAT (osoby zwolnione z 8% VAT, to osoby posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej). 

 
Świadczenia zawarte w cenie wczasów noworocznych: 7 noclegów, świadczenia zaczynają się obiadem pierwszego 
dnia i kończą się śniadaniem ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 14.00, opuszczenie pokoju do godz. 10.00, 
opieka medyczna - pielęgniarka i lekarz (pomoc doraźna), 3 zabiegi dziennie wg wskazań lekarza, kuracja pitna jako 4 
zabieg (w dni robocze), 2 godzinne wejścia na basen, 1 spacer z przewodnikiem, wieczorek taneczny z poczęstun-
kiem, spacer z instruktorem Nordic Walking, ognisko z pieczeniem kiełbasek z grzańcem przy muzyce biesiadnej, Bal 
Sylwestrowy - mile widziane stroje balowe. 
 
Termin i ceny wczasów noworocznych: 

Termin 
osoba 

w pokoju 1 os. 
osoba 

w pok. 2 os. 

29.12 - 05.01.21 1750 1680 
Cena nie zawiera: opłaty uzdrowiskowej oraz podatku VAT (osoby zwolnione z 8% VAT, to osoby posiadające orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej). 


