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
Happy Tour

Zdrowotel

Turnusy rehabilitacyjne - Ośrodek Zdrowotel, Łeba

Łeba rozciąga się między morzem a jeziorami Łebsko i Sarbsko w strefie krajobrazu chronionego. To
znany nadmorski kurort, ośrodek sportów wodnych z nowoczesnym portem jachtowym.
Miasto otoczone jest lasami Rezerwatu Mierzeja Sarbska i znajduje się w bliskim sąsiedztwie
Słowińskiego Parku Narodowego, który ze względu na bogactwo fauny i flory, niepowtarzalne
piękno Wydm Ruchomych oraz nieskazitelnie czysty klimat został zaliczony przez UNESCO do
Światowego Rezerwatu Biosfery. Łeba i jej okolice są obszarem szczególnie chronionym ze względu
na swoje walory uzdrowiskowe, krajoznawcze i rekreacyjne. Miłośników żeglarstwa na pewno
zainteresuje nowoczesny Port Jachtowy, w którym kapitan Krzysztof Baranowski rozpoczął i
zakończył swój samotny rejs dookoła świata. Keje Portu Rybackiego i molo, to ulubione przez
miejscowych wędkarzy, stanowiska łowieckie. Jednak wytrawni wędkarze najbardziej cenią sobie
wyprawy na pełne morze, skąd zawsze wracają z „grubą rybą”. Armada przystosowanych do
wędkarstwa morskiego jednostek oczekuje na chętnych przez cały rok. Aby podziwiać unikalny
zachód słońca i wdychać ostre morskie powietrze z pokładu statku wystarczy wybrać się na krótki
rejs wycieczkowy. Po udanej wyprawie koniecznie należy wysłuchać opowieści wilków morskich w
jednej z portowych tawern. Ich niepowtarzalna atmosfera i charakterystyczny klimat potrafią
zauroczyć każdego. Miasto słynie przede wszystkim z nocnych klubów, dyskotek, przytulnych
kawiarenek i restauracji, ale warto czasami odwiedzić Galerię Rzeźby, czy Wystawę Motyli.

Ośrodek Zdrowotel oferuje pobyty, które śmiało, można nazwać odnową ciała i umysłu. O gości w
Zdrowatelu dba się w sposób szczególny, doceniając naturalne metody wzmacniania organizmu:
w kuchni wykorzystujemy świeże owoce i warzywa

podajemy ryby bałtyckie kupowane od okolicznych rybaków
gotujemy bez użycia chemicznych polepszaczy smaku i szkodliwych tłuszczów rafinowanych
zachęcamy do spożywania produktów z pełnego przemiału
wyciskamy świeże soki metodą Gersona
mówimy o tym, jak można sobie pomóc prostymi, niefarmakologicznymi metodamipolecamy
możliwość oczyszczenia organizmu z toksyn
zatrudniamy sprawdzonych specjalistów w dziedzinie masażu i fizykoterapii
gwarantujemy miłą obsługa na każdym szczeblu kontaktu z klientem
stosujemy rekreację na świeżym powietrzu pod okiem instruktorów zdrowego wypoczynku
W cenie turnusu zapewniamy:
Zakwaterowanie w 2, 3 osobowych pokojach i pokojach typu studnio z łazienką i TV;
Wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego, obiad);
Badania lekarskie i opiekę medyczną;
30 zabiegów wg wskazań lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia;
Wieczorki taneczne, ogniska z biesiadą, karaoke, koncerty, zabawy integracyjne i inne;
Wycieczka autokarowa po Łebie z przewodnikiem.

Ośrodek Zdrowotel, Łeba - Ceny i terminy 2020 - turnusy rehabilitacyjne

Termin

04.01. - 21.03.2020
r.

Cena
1.550 zł

Opis
Termin
15 dni - 14 11.07. - 25.07.2020
noclegów w
r.
pokojach
typu
STANDARD
od soboty
do soboty
Wyżywienie
3 x dziennie
(śniadanie i
kolacja w
formie stołu
szwedzkieg
o, obiad)
2 zabiegi in
dywidualne
i 1 zabieg
grupowy w
każdy dzień
powszedni
Opieka piel
ęgniarska i
lekarska
Wycieczka
autokarowa
po Łebie z p
rzewodnikie
m
Atrakcje na
każdy dzień
pobytu:
wieczorki
taneczne,
ogniska z

Cena
2.495 zł

21.03.-04.04.2020
r.
28.03 - 11.04.2020
r.
04.04 - 18.04.2020
r.
25.04 - 09.05.2020
r.
09.05 - 23.05.2020
r.
23.05.-06.06.2020
r.
06.06.-20.06.2020
r.
13.06.-27.06.2020
r.
20.06.-04.07.2020
r.
27.06.-11.07.2020
r.
04.07.-18.07.2020
r.

[[galeria_zewnetrzna,78]]
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1.595 zł
1.595 zł
1.895 zł
1.795 zł
1.895 zł
1.995 zł
2. 095 zł
2.145 zł
2.195 zł
2.295 zł
2.395 zł

biesiadą,
18.07. - 01.08.2020
karaoke,
r.
koncerty,
25.07. - 08.08.2020
spektakle,
r.
zabawy inte
01.08. - 15.08.2020
gracyjne i
r.
inne
08.08. - 22.08.2020
r.
15.08. - 29.08.2020
r.
*turnus
Wielkanocny z
29.08. - 12.09.2020
programem
r.
świątecznym
12.09. - 26.09.2020
i suto zastawionym
r.
stołem
26.09. - 10.10.2020
**jesienne turnusy
r.
w cenach
03.10. - 17.10.2020
promocyjnych, w
r.
których zgodnie z
10.10.
24.10.2020
zasadą niełączenia
r.
promocji, nie
obowiązują zniżki z 07.11. - 21.11.2020
r.
innych programów
promocyjnych, w 29.11. - 13.12.2020
tym z
r.
lojalnościowego dla 28.12. - 11.01.2021
stałych gości.
r.

2.495 zł
2.495 zł
2.445 zł
2.395 zł
2.295 zł
2.095 zł
1.895 zł
1.695 zł
1.695 zł
1.595 zł
1.245** zł
1.245** zł
1.595*** zł

