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Brenna – MALWA

TURNUSY REHABILITACYJNE W BRENNEJ W PENSJONACIE

terminy turnusów 2021

29.03-12.04
Wielkanoc
14.04-28.04
03.05–17.05

„MALWA”

cena

cena – opiekun
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17.05-31.05
02.06-16.06
17.06-01.07
01.07-15.07
18.07-31.07
16.08-30.08
31.08-14.09
14.09-28.09
29.09-13.10
13.10-27.10
13.12–27.12 Święta
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1770

1850

1770
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1790

1710

1790

1710

1790

1710

1990

1910

W cenie
Uwagi
Zabiegi
Profile lecznicze
Noclegi, 3 posiłki dziennie, 24 zabiegi wg wskazań lekarza, opieka
medyczna,

wycieczka

autokarowa,

wieczorki

taneczne,

kolacja

regionalna, wieczorki poetyckie, wycieczki piesze.

dopłata do pokoju 1 osobowego – 200 zł
dopłata do pokoju z balkonem – 50 zł /turnus
parking bezpłatny
turnus rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu, a kończy
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śniadaniem w dniu wyjazdu
fizykoterapia- ultradźwięki, diadynamik, laser podczerwieni,
prądy Traberta, jonoforeza, tonoliza
balneologia– okłady z borowiny
hydroterapia- kąpiel perełkowa, wirowa, masaż podwodny, bicze
szkockie
kinezyterapia- gimnastyka indywidualna oraz zbiorowa, UGUL
krioterapia
masaż
inhalacje
siłownia
sauna
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami układu oddechowego
ze schorzeniami narządu ruchu
z chorobami układu moczowo-płciowego
kobiety po mastektomii
z chorobami neurologicznymi
z chorobami układu krwiotwórczego
z chorobami układu pokarmowego
z chorobą psychiczną
z cukrzycą
ze schorzeniami laryngologicznymi
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
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Ośrodek

„Malwa”

stwarza

rehabilitacji. Posiada

możliwość

odpoczynku

i

profesjonalnej

bazę zabiegową z zapleczem rehabilitacyjnym,

przestronne pokoje 2, 3 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i
apartamenty typu studio. Wszystkie pokoje z TV SAT, telefonem,
internetem bezprzewodowym, część pokoi z balkonami. Do dyspozycji
kuracjuszy jest

siłownia, sauna sucha i parowa, sale gimnastyczne,

salka bilardowa, tenis stołowy, kawiarnia, restauracja, kino domowe,
sala konferencyjna, karczma regionalna, plac zabaw dla dzieci, zielony
teren rekreacyjny, miejsce na ognisko, parking. W pobliżu trasy
spacerowe, szlaki turystyczne, rzeka, basen kryty. Na terenie ośrodka
obowiązuje zakaz palenia.
Brenna

to

miejscowość

turystyczna

położona

w

centrum

Beskidu

Śląskiego. Ta piękna dolina rozciąga się wzdłuż rzek Brennicy i
Leśnicy z licznymiwytyczonymi trasami rowerowymi i spacerowymi. Na
rzece Brennicy wyznaczone są letnie kąpieliska i dwie przystanie,
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gdzie można korzystać z rowerów wodnych oraz kajaków. Łagodna odmiana
klimatu górskiego, bliskość tras turystycznych i uroki krajobrazowe
sprawiają, że Brenna jest znakomitą oazą dla szukających odpoczynku w
ciszy i spokoju.
Relaks, odpoczynek w ciszy, piękne krajobrazy, czyste powietrze

Chcesz wybrać ten ośrodek? Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń do „Centrum Wczasów Rehabilitacyjnych” w Krakowie pod
numer 12-411-76-79; 667-41-86-77 lub wyślij wiadomość na
adres biuro@turnusy-krakow.pl
Sample Text

