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Turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne, wczasy wypoczynkow

Zakopane
Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Marzenie
zlokalizowany jest na Pardałówce w odległości 3 km od centrum Zakopanego. Ośrodek położony jest w niedalekiej odległości
od głównych szlaków turystycznych oraz wyciągów narciarskich.
Ze względu na lokalizację zapewnia wypoczynek z dala od ruchu miejskiego. Ośrodek składa się z sześciu budynków posiadających 261 całorocznych miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4 oraz
5 osobowych: Marzenie 1 - 55 miejsc noclegowych (winda, jadalnia, kawiarnia z antresolą, świetlica - sala kominkowa, sala
do terapii zajęciowej), Marzenie 2 - 37 miejsc noclegowych,
Marzenie 3 - 30 miejsc noclegowych (zaplecze rehabilitacyjne), Marzenie
4 - 65 miejsc noclegowych, Marzenie 5 - 62 miejsca
noclegowe, Marzenie 6 - 12 miejsc noclegowych. Przy głównym budynku
"Marzenie 1" znajduje się ogrodzony parking dla około 25 samochodów
osobowych. Do dyspozycji gości:  dwie sale jadalne, w tym regionalna z
antresolą i kominkiem, wypożyczalnia książek, zewnętrzny plac kominkowy, ogród, tężnia solankowa, salka konferencyjna, salka video, salka
ćwiczeń, gabinety zabiegowe, siłownia zewnętrzna, monitorowany parking, strefa Wi-Fi, plac zabaw, pokój zabaw (basen z piłeczkami), podłoga
interaktywna „magiczny dywan”, gry planszowe, ping-pong, sprzęt sportowy (piłki, badminton). Baza zabiegowa: terapia energotonowa HI-TOP
(4 kanały terapeutyczne, w pakiecie turnusu liczona jako dwa zabiegi),
rezonans stochastyczny SRT, wysoko energetyczny LASER SKANER, SALUS-TALENT głęboka stymulacja elektromagnetyczna, terapia nietrzymania moczu SALUS-URO, magnetostymulacja VIOFOR JPS, magnetoterapia,
elektroterapia, terapia próżniowa VACO, ultradźwięki, fonoforeza, ledoterapia - fotoodmładzanie, sucha kąpiel CO2, krioterapia miejscowa, koloroterapia, fototerapia Q.LIGHT, SALTARIUM (kapsuła inhalacyjna), inhalacje, masaż mechaniczny (łóżko wodne HYDRO-JET, fotel masujący), masaż uciskowy BOA, okłady z borowiny alpejskiej (plastry), VACU-ACTIV,
bieżnia podciśnieniowa z jonizacją, aromaterapią, podczerwienią IR, grupowe zajęcia ogólnousprawniające.
Wpis do rejestru ośrodków: OD/12/0001/17 ważny
do 03.03.2020 r. Wpis do rejestru organizatorów: R/12/0028/16 ważny
do 24.12.2019 r. Na podstawie powyższych wpisów
w ośrodku odbywają się turnusy rehabilitacyjne usprawniająco - rekreacyjne dla osób: z chorobą psychiczną, z upośledzeniem umysłowym, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu , z
dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, z
alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z
chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z cukrzycą, z hemofilią, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z mukowiscydozą, z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z rozszczepem wargi
i podniebienia, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami psycho – organicznymi, z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego, z zespołem Downa, z zespołem Marfana, z zespołem
Willipradera, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami skóry, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami złego wchłaniania, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym.

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3, 4 - osobowe o wysokim standardzie
z pełnym węzłem sanitarnym, w każdym pokoju czajnik bezprzewodowy
i TV, część pokoi z balkonem.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadanie i kolacja w formie bufetu,
obiad serwowany, z uwzględnieniem diet.
Świadczenia zawarte w cenie turnusu rehabilitacyjnego:
13 noclegów, świadczenia zaczynają się śniadaniem pierwszego dnia
i kończą się kolacją ostatniego dnia, zakwaterowanie od godziny 8.00,
opuszczenie pokoju do godz. 18.00, opieka medyczna - pielęgniarka i lekarz (pomoc doraźna), 30 zabiegów w trakcie turnusu wg wskazań lekarza
(w dni robocze), wieczorek taneczny z muzyką na żywo i słodkim poczęstunkiem, „wieczór góralski” z degustacją serków zakopiańskich i „herbaty góralskiej”, dwie wycieczki z przewodnikiem na terenie TPN, projekcja filmu 3D „W Tatrach” z prelegentem.
Terminy i ceny turnusów rehabilitacyjnych oraz wczasów zdrowotnych:

Termin
cena
27.01 –09.02.20*
1790
10.02 –23.02.20*
1790
09.03 –22.03.20*
1490
23.03 –05.04.20*
1490
06.04 –19.04.20
1890
Wielkanoc
26.04 –09.05.20
1850
11.05 –24.05.20
1850
26.05 –08.06.20
1950
14.06 –27.06.20
1990
29.06 –12.07.20
2190
14.07 –27.07.20
2190
29.07 –11.08.20
2190
13.08 –26.08.20
2190
28.08 –10.09.20
1980
12.09 –25.09.20
1980
27.09 –10.10.20
1870
12.10 –25.10.20
1870
02.11 –15.11.20
1595
16.11 –29.11.20
1595
30.11 –13.12.20
1595
15.12 –28.12.20
2190
Boże Narodzenie
*w turnusach nie jest realizowany program KO, 40 zabiegów.
Dopłata do pokoju 1 osobowego - 300 zł. Uczestnik – dziecko
do 4 lat – kwota dofinansowania. Istnieje możliwość przyjazdu
dzień wcześniej po godz. 17.00 dopłata 45 zł/osoba. Opiekun –
zniżka 50 zł (20 zabiegów w trakcie turnusu). Dziecko do 10 lat
z ½ porcji wyżywienia – zniżka 150 zł. Dodatkowa osoba na wczasach wypoczynkowych (bez zabiegów) – zniżka 150 zł, dziecko
do 10 lat z ½ wyżywienie (wczasy wypoczynkowe) – 1200 zł,
dziecko do 3 lat - bez świadczeń – 200 zł. Pokój z balkonem
– dopłata 140 zł. Parking płatny 30 zł/turnus. Dieta bezglutenowa
lub inna dieta wymagająca zakupu dodatkowych produktów
- dopłata 150 zł. Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej.
Turnusy os stycznia do kwietnia – bez dofinasowania ze środków
PFRON.

