„Uzdrowisko Wysowa” S.A. łączy bogatą tradycję
leczenia uzdrowiskowego sięgającą XVIII wieku
z nowoczesnymi urządzeniami i fachową kadrą.
Zapraszamy Państwa do Wysowej-Zdroju - malowniczej krainy położonej w pięknej
słonecznej kotlinie w samym sercu Beskidu Niskiego.
Turnusy rehabilitacyjne w „Uzdrowisku Wysowa” S.A. mają na celu poprawę stanu zdrowia poprzez
odpowiednio dobrane zabiegi, ale także poprzez wypoczynek wśród wyjątkowej przyrody. Bez
wątpienia można tu odzyskać zdrowie, zregenerować siły witalne i odnaleźć prawdziwy spokój
z dala od zgiełku dnia codziennego.
Posiadamy aktualne wpisy do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
Organizujemy turnusy usprawniająco-rekreacyjne dla osób:
•
z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
•
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem wózków inwalidzkich
•
z cukrzycą
enie
•
z chorobami układu moczowego
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z upośledzeniem umysłowym
bonus n
•
z epilepsją
•
ze schorzeniami układu krążenia
•
kobiet po mastektomii
Turnusy organizowane są dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Wykonujemy hemodializy oraz dializy otrzewnowe.
Oferta specjalna dla diabetyków: pakiet cukrzycowy w promocyjnej cenie 30 zł!!!
Pakiet obejmuje: dobowy profil glikemii, badania kreatyniny w surowicy, badanie moczu.
Więcej informacji na temat turnusów dla diabetyków na stronie www.uzdrowisko-wysowa.pl
Ośrodki „Uzdrowiska Wysowa” S.A. są w pełni przystosowane
dla osób niepełnosprawnych.

www.uzdrowisko-wysowa.pl

Turnusy rehabilitacyjne dwutygodniowe -

full - 14-dniowy*

Cena turnusu w PLN
Pokój/termin
Pokój 3 i 4-osobowy

01.01 - 30.04
01.11 - 31.12

01.05 - 30.06
01.10 - 31.10

01.07 - 30.09

1 415 zł

1 550 zł

1 680 zł

Pokój 2-osobowy w studio

1 510 zł

1 650 zł

1 780 zł

Pokój 2-osobowy

1 580 zł

1 700 zł

1 830 zł

Pokój 1-osobowy w studio

1 800 zł

1 925 zł

2 040 zł

Pokój 1-osobowy

1 875 zł

2 040 zł

2 190 zł

za 1 osobę

2 660 zł

2 830 zł

3 060 zł

za 2 osoby

3 850 zł

4 295 zł

4 445 zł

Apartament
* 13 noclegów

Cena turnusu obejmuje:
•
noclegi (w każdym pokoju m.in. łazienka, balkon, TV)
•
wyżywienie (3 posiłki dziennie - śniadanie w formie stołu szwedzkiego) z możliwością
doboru diety według wskazań lekarza
•
naturalną wodę mineralną Wysowianka-Zdrój w pokoju
•
całodobową opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską
•
36 szt. zabiegów fizjoterapeutycznych w turnusie według ordynacji lekarskiej
(z wyjątkiem niedziel) - w tym obligatoryjnie codziennie jeden zabieg z kinezyterapii
•
2 wejścia na basen rehabilitacyjny z hydromasażami
•
codziennie (w dni zabiegowe) kuracja pitna wodami leczniczymi
•
program zajęć kulturalno-oświatowych
•
1 x badanie laboratoryjne (spośród: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, glukoza
we krwi, cholesterol całkowity)

Gratis - parking, dostęp do internetu (w kawiarence internetowej).
Turnus rozpoczyna się obiadem od godziny 1500 i kończy śniadaniem do godziny 1000.
Cena pobytu opiekuna jest niższa o 150 zł i nie zawiera zabiegów.
Opłata za pobyt nie obejmuje kosztów leczenia farmakologicznego i badań diagnostycznych.
Opłata uzdrowiskowa - zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% należności za cały pobyt
w ciągu 14 dni od dnia rezerwacji.

Dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób
możliwość negocjacji cen.
„Uzdrowisko Wysowa” S.A.

Zapytaj o...

38-316 Wysowa-Zdrój 149, woj. małopolskie
Rezerwacje indywidualne:
Ośrodek Uzdrowiskowy „Biawena” tel: +48 18 353 24 83; +48 882 070 103
Ośrodek Uzdrowiskowy „Beskid” tel: +48 18 353 24 87; +48 882 070 104
Rezerwacje grupowe:
Biuro Obsługi Klienta tel: +48 18 353 20 54; e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl
Oferta nie dotyczy pakietów specjalnych i promocyjnych. Rabaty, promocje, oferty last minute itp. nie łączą się, Klient wybiera
ofertę najbardziej korzystną dla siebie. „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany podanych w ofercie cen.
Przedstawione informacje o produktach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

www.uzdrowisko-wysowa.pl

