Biuro Turystyczne Happy Tour Bielsko-Biała
ul. Piekarska 50
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-112-20-15
tel/fax: +48 33 814 66 66
info@happytour.pl
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Zorza

Turnusy rehabilitacyjne OWR Zorza, Dziwnówek
Dziwnówek to jedna z miejscowości gminy Dziwnów leżąca na wschód od Dziwnowa. Ta mała
miejscowość letniskowa położona jest u nasady Mierzei Dziwnowskiej pomiędzy Morzem Bałtyckim, a
Zatoką Wrzosowską (północna część Zalewu Kamieńskiego).
Jest to wioska niebywale urokliwa, a to za przyczyną m.in. piętrowych zabudowań i wąskich uliczek.
Brak tu co prawda zabytków, gdyż powstałe pod koniec XIX w. kąpielisko dopiero ostatnio
rozbudowano.
Dziwnówek posiada dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz sportów
wodnych i wędkarstwa. Śmiało można wybrać się na rowerową wycieczkę do Łukęcina, Pobierowa,
Dziwnowa czy Kamienia Pomorskiego. Największą atrakcją jest czyste morze oraz szeroka,
piaszczysta i strzeżona plaża z drobnym i jasnym piaskiem, na którą schodzi się łagodnym zejściem
obok ośrodka.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Zorza” położony nad samym morzem (90 m do
plaży – łagodny zjazd), obok wydmy. Składa się z dwóch budynków dwukondygnacyjnych.
Budynek I – pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Częściowo wyposażone w lodówki.
Pokoje na praterze przystosowane są dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Kilka pokoi posiada
łazienki przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku tym
znajduje się: dział rehabilitacji, salka gimnastyczna, salki szkoleniowe/świetlice, pralnia (płatna),
dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Budynek II – klimatyzowana jadalnia, salka widowiskowa.

Na terenie ośrodka znajduje się:
boisko trawiaste (do siatkówki, badmintona),
plac zabaw dla dzieci,
miejsce na ognisko, grill,
stoły do ping-ponga,
wypożyczalnia kijków Nordic Walking i sprzętu sportowego,
recepcja,
dział rehabilitacji,
salka gimnastyczna,
sale wielofunkcyjne,
pralnia (płatna),
klimatyzowana jadalnia,
- dostęp do Internetu bezprzewodowego w wybranych miejscach.
W przypadkach wystąpienia silnych wyładowań atmosferycznych, mogą wystapić czasowe braki
sygnału.
Do plaży tylko 90 metrów!
Parking płatny 150,00 zł/turnus
Uwaga! W ośrodku Zorza nie oferujemy specjalistycznej rehabilitacji.

OWR Zorza, Dziwnówek - Ceny i terminy - turnusy
rehabilitacyjne 2019

Termin
03.04-16.04.2019
05.05-18.05.2019
19.05-01.06.2019
02.06-15.06.2019
04.07-17.07.2019
16.09-29.09.2019
30.09-13.10.2019
14.10-27.10.2019
28.10-10.11.2019
11.11-24.11.2019
25.11-08.12.2019
09.12-22.12.2019
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Pokój na parterze
1300
1360
1390
1470
1760
1390
1300
1300
1300
1300
1300
1300

Pokój na 1 piętrze
1250
1310
1340
1420
1710
1340
1250
1250
1250
1250
1250
1250

