
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o.
ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

tel. 59 8145-665, 8145-054 
www.uzdrowisko-ustka.com.pl, e-mail: biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl

Cennik opłat za turnus rehabilitacyjny (14-dniowy) - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
(opłata od jednej osoby, za dobę)

Rok 2017
(dotyczy schorzeń, na które posiadamy wpisy w rejestrze organizatorów)

Rejestr ośrodków przyjmujących:
OD/22/33/14 – Sanatorium „Promyk”, ul. Chopina 2a, 76-270 Ustka, data ważności wpisu – 16.01.2018 r.
OD/22/21/15 – Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „Natura Tour” Sp. z o.o. Ośrodek Wczasowo-Sanatoryjny
„Radość” w Ustce, ul. Limanowskiego 10, 76-270 Ustka, data ważności wpisu – 13.07.2018 r.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych:
OR/22/18/14  Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego „Uzdrowisko Ustka”,  ul. Beniowskiego 1, 76-270 Ustka  data
ważności wpisu  4.01.2018 r.
Uprawnienie do organizowania usprawniająco-rekreacyjnych turnusów rehabilitacyjnych, dla grupy osób niepełnosprawnych:

 z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
 ze schorzeniami układu krążenia
 ze schorzeniami układu oddechowego
 kobiety po mastektomii

Sanatorium
„Promyk”,
„Radość”

Sezon najniższy
(I, II, XI, XII)

Sezon niski
(III, IV, X)

Sezon średni
(V, VI, IX)

Sezon wysoki
(VII, VIII)

Cena za osobę Uczestnik Opiekun Uczestnik Opiekun Uczestnik Opiekun Uczestnik Opiekun

Pokój
2-osobowy

99 zł 88 zł 106 zł 95 zł 121 zł 110 zł 142 zł 131 zł

Pokój
3-osobowy*

89 zł 78 zł 96 zł 85 zł 111 zł 100 zł 132 zł 121 zł

Pokój 2-osobowy
(dla 1 osoby)*

125 zł --- 130 zł --- 145 zł --- --- ---

* opcja dostępna tylko w sanatorium „Promyk”

Turnus rehabilitacyjny dwutygodniowy zawiera:

 14 noclegów (doba hotelowa obowiązuje od godziny 1200, do godziny 1000)

 całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 dwa badania lekarskie (wstępne i końcowe – dla uczestnika)
 opiekę pielęgniarską
 dla uczestnika 20 zabiegów leczniczych, zaordynowanych przez lekarza dla schorzenia będącego podstawą wystawienia

skierowania na leczenie (zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty w Zakładzie Przyrodoleczniczym)
 opiekun bez zabiegów

Pozostałe opłaty:

 koszt turnusu przypadającego na Święta Wielkanocne lub Bożego Narodzenia zwiększa się o kwotę 60 zł
 opłata uzdrowiskowa nie jest zawarta w cenie – pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta („Promyk”, „Radość”)
 parking niestrzeżony przy Sanatorium „Promyk” (rezerwacja miejsca) – 10 zł/doba

Uwagi dodatkowe:
– zabiegi wykonywane są od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i świąt
– dzień przyjazdu i wyjazdu liczone są jako jeden osobodzień pobytu – zabiegi przysługujące w taki osobodzień mogą być

realizowane dodatkowo w innych dniach pobytu, zgodnie z zaleceniem lekarskim
– po dokonaniu wstępnej rezerwacji wysyłane jest pisemne „Potwierdzenie rezerwacji”, które zawiera szczegółowe ustalenia

oraz warunki wpłaty i ewentualnego zwrotu zaliczki
– w przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia – wyjątek stanowią istotne

zdarzenia losowe

Uzdrowisko zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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