tel.: (12) 411-08-01
tel. kom: 667-418-677
Email: biuro@turnusy-krakow.pl
ul. Rondo Mogilskie 1, pokój 123b,
31-516 Kraków

Krynica – SOPLICOWO

TURNUSY REHABILITACYJNE
Turnusy 2022

miejsce w pokoju 2 osobowym

11.04-25.04

2258

01.05-15.05

2317

16.05-30.05

2317

01.06-15.06

2317

16.06-30.06

2445

01.07-15.07

2574

16.07-30.07

2574

01.08-15.08

2574

16.08-30.08

2574

01.09-15.09

2445

16.09-30.09

2381

01.10-15.10

2317

16.10-30.10

2188

03.11-29.11

1800/1700

01.12-15.12

1800/1700

20.12-03.01

2310

m

W cenie
Uwagi
Profile lecznicze
1. Noclegi, całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet
/śniadania – stół szwedzki/

2. Dwa badania lekarskie
3. Zabiegi lecznicze wg wskazań lekarza z zakresu:
– stymat, interdyn, diadynamik, jonoforeza, ultradźwięki,
aquavibron,

magnetronik,

masujący, lampa

fotel,

poduszka

i

materac

sollux, lampa BV, inhalacje, masaż

wirowy kończyn górnych i dolnych, kąpiel czterokomorowa,
hydromasaż, kąpiel perełkowa, masaż klasyczny, krioterapia,
laser, prądy Tensa, ćwiczenia rehabilitacyjne ( ugul,
bieżnia, steper, atlas, rowerki, materace, drabinki )

4. Zajęcia kulturalno – rozrywkowe: – biesiada, spacer po
Krynicy-Zdroju, wieczorek taneczny
Dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi

200 zł

Cena miejsca w pokoju 3-osobowym pomniejszona o

100 zł

Obowiązuje opłata uzdrowiskowa ustalona przez Radę Miasta w
Krynicy
Turnusy rozpoczynają się kolacją, a kończą obiadem w dniu
wyjazdu
Parking płatny 10 zł/doba

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich
kobiety po mastektomii
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 skóry
z chorobami układu krwiotwórczego
z chorobami układu moczowo-płciowego
z chorobami układu pokarmowego
z cukrzycą
z wadami postawy
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
ze schorzeniami kręgosłupa
ze schorzeniami laryngologicznymi
ze schorzeniami układu oddechowego
ze skoliozą
z chorobą psychiczną
z dysfunkcją narządu słuchu
z dysfunkcją narządu wzroku
z padaczką
z upośledzeniem umysłowym
ze schorzeniami układu krążenia
Turnus 7 dniowy

2022
Pobyt pomiędzy
02.01-13.01

pokój 1 osobowy

pokój 2, 3
osobowy

1147

1057

1188

1097

1147

1057

1188

1097

1147

1057

1016

950

Pobyt pomiędzy
17.01-27.02

FERIE ZIMOWE
Pobyt pomiędzy
27.02-30.06
Pobyt pomiędzy
30.06-31.08
Pobyt pomiędzy
31.08-30.10
Pobyt pomiędzy
03.11-15.12

Turnus 10 dniowy

2022
Pobyt pomiędzy
02.01-15.01

pokój 1 osobowy

1638

pokój 2, 3
osobowy
1509

Pobyt pomiędzy
16.01-27.02

1697

1568

FERIE ZIMOWE
Pobyt pomiędzy
27.02-30.06
Pobyt pomiędzy
30.06-31.08

1638

1509

1697

1568

Pobyt pomiędzy
31.08-30.10
Pobyt pomiędzy
03.11-15.12

1638

1509

1451

1357

W cenie:

zakwaterowanie w pokojach 1,2 i 3-osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym; pokoje wyposażone w TV-SAT, telefon, internet,
radio, czajnik
3 posiłki dziennie (śniadanie bufet szwedzki, obiad,
kolacja)
7 lub 10 zabiegów z fizjoterapii
wieczorek taneczny
regionalny poczęstunek

Za dodatkową opłatą:
wycieczki piesze z przewodnikiem
wycieczki autokarowe
biesiada
inne atrakcje

Pensjonat Soplicowo
jest

położony najbliżej ścisłego centrum Krynicy, nieopodal

Deptaku i u podnóża Góry Parkowej, co umożliwia dojście spacerem
do

głównych

pijalni

wód

mineralnych

oraz

innych

atrakcji

uzdrowiska.
Pensjonat dysponuje 70 miejscami noclegowymi w pokojach 1-, 2- i
3-osobowych kategorii I, wyposażonych w pełny węzeł sanitarny.
Siedem miejsc znajduje się w bocznym skrzydle budynku z dojściem

do jadalni. Większa część pokoi posiada balkony od strony wsch. i
zach.

Całodzienne

wyżywienie

zapewnia

pensjonatowa

jadalnia

(możliwość uzgodnienia diety). Pensjonat dysponuje parkingiem
niestrzeżonym znajdującym się na zapleczu budynku. Latem można
korzystać z odkrytych Krynickich Basenów, które znajdują się
naprzeciw wejścia do obiektu.
Na terenie Ośrodka znajduje się:
sala zabiegowa,
sala do ćwiczeń i masażu,
gabinet lekarsko-pielęgniarski,
sala ogólnego przeznaczenia,
winda oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych.

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

