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Happy Tour

Ewa Ustka

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy "Ewa" w Ustce nad morzem, to obiekt znajdujący się na
skraju lasu, gdzie można odpocząć w ciszy i spokoju, w przyjaznym i ekologicznym otoczeniu. Las
przylega do plaży, do której dojście zajmuje zaledwie 10 minut. Przystosowany jest do przyjmowania
osób z następującymi schorzeniami: z dysfunkcją narządu ruchu (w tym osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich), narządu słuchu, narząd wzroku, z padaczką, z cukrzycą, z celiakią, z
przewlekłymi chorobami trzustki, wątroby, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
zespołem Downa, Marfana, Pradera Willego, głuchoniewidomych, głuchoniemych, jąkających się, z
mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, kobiet po mastektomii, z chorobą Parkinsona, z
chorobą Alzheimera, układu krążenia, układu oddechowego, endokrynologicznymi, kręgosłupa,
laryngologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi, układy immunologicznego, złego wchłaniania,
dermatologicznymi, z zaburzeniami głosu i mowy, depresyjnymi, nerwicowymi, psychoorganicznymi,
rozwoju psychoruchowego.

Z chorobami: narządów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, reumatycznymi, skóry,
układu moczowo-płciowego, układu pokarmowego, neurologicznymi, wymagającymi leczenia dietami
eliminacyjnymi.

W cenie turnusu zapewniamy:
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV;
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie;
Badania lekarskie i opiekę medyczną;
20 zabiegów rehabilitacyjnych przydzielanych przez lekarza wg informacji o stanie zdrowia
program kulturalno-oświatowy (wieczorki, piesze wycieczki, ogniska z pieczeniem kiełbasy)
Turnus rozpoczyna się o godzinie 700, a kończy obiadem.

Ośrodek EWA upoważniony jest do przyjmowania i organizowania turnusów

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych:

z dysfunkcją: narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
narządu słuchu,
narządu wzroku,
z wadami genetycznymi,
z wadami postawy,
ze skoliozą,
z padaczką,
z cukrzycą,
z chorobami: narządów wydzielania wewnętrznego, układu krwiotwórczego,
dermatologicznymi, przemiany materii, reumatycznymi, skóry, układu moczowo-płciowego,
układu pokarmowego, neurologicznymi, wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z
celiakią,
ze schorzeniami: układu krążenia, układu oddechowego, endokrynologicznymi, kręgosłupa,
laryngologicznymi, metabolicznymi, onkologicznymi, układu immunologicznego, złego
wchłaniania, dermatologicznymi, z niedoczynnością tarczycy,
z zaburzeniami: głosu i mowy, depresyjnymi, nerwicowymi, psychoorganicznymi, rozwoju
psychoruchowego.

Ośrodek jest przystosowany dla wózków inwalidzkich – posiada windę zewnętrzną.

Cennik 2020 dla ORW „ Ewa”

Termin

11.01. - 24.01.
26.01. - 08.02.
10.02. - 23.02.
01.03. - 14.03.
17.03. - 30.03.
01.04. - 14.04.
16.04. - 29.04.
01.05. - 14.05.
16.05. - 29.05.
01.06. - 14.06.
16.06. - 29.06.
01.07. - 14.07.
17.07. - 30.07.
01.08.1 - 4.08.
17.08. - 30.08.
02.09. - 15.09.
17.09. - 30.09.
02.10. - 15.10.
17.10. - 30.10.

pok. 2 i 3 os.

pok. 2 i 3 os.

pok. 2 i 3 os.

I i II p.

I i II p.

III piętro

z balkonem
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 330 zł
1 350 zł
1 470 zł
1 490 zł
1 520 zł
1 600 zł
1 680 zł
1 740 zł
1 920 zł
1 980 zł
1 980 zł
1 870 zł
1 650 zł
1 550 zł
1 450 zł
1 390 zł

bez balkonu
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 330 zł
1 350 zł
1 470 zł
1 420 zł
1 430 zł
1 510 zł
1 590 zł
1 650 zł
1 820 zł
1 880 zł
1 880 zł
1 770 zł
1 560 zł
1 470 zł
1 360 zł
1 320 zł

* pok. 4 i 5 os.
1 250 zł
1 250 zł
1 250 zł
1 330 zł
1 350 zł
1 470 zł
1 350 zł
1 360 zł
1 380 zł
1 450 zł
1 500 zł
1 600 zł
1 640 zł
1 640 zł
1 600 zł
1 400 zł
1 320 zł
1 260 zł
1 260 zł

03.11. - 16.11.
19.11. - 02.12.
04.12. - 17.12.
20.12. - 02.01.2020

1 365 zł
1 365 zł
1 365 zł
Boże Narodzenie

1
1
1
1

320
320
320
840

zł
zł
zł
zł

1 260 zł
1 260 zł
1 260 zł
Nowy Rok

*Pokoje na III piętrze są to pokoje z wykuszami (9 m2)
Cena noclegu dodatkowego to 40 zł, a w lipcu i sierpniu 50 zł

Zniżki
dzieci do lat 3 (bez wyżywienia, bez świadczeń, wspólne spanie – łóżko wysuwane) - 300 zł
dzieci od 3 do 8 lat (1/2 wyżywienia, bez świadczeń, wspólne spanie- łóżko wysuwane)
- zniżka 40%
dzieci do lat 8 (1/2 wyżywienia) - zniżka 20%
dzieci z dofinansowaniem do lat 8 (1/2 wyżywienia) - zniżka 20% (cena nie może być niższa
od kwoty dofinansowania)

Rezygnacja z jakiegokolwiek elementu wchodzącego w skład pakietu nie powoduje
zmniejszenia jego wartości.
W razie opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie zwraca się równowartości
za utracone świadczenia.

Cena turnusu rehabilitacyjnego obejmuje:
zakwaterowanie w pokojach dwu i wieloosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV,
całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie), z możliwością stosowania diety lekkiej,
cukrzycowej. W przypadku diety bezglutenowej wymagana jest dopłata w wysokości 150 zł,
całodobową opiekę pielęgniarską,
zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza przy badaniu wstępnym,
możliwość korzystania z następujących zabiegów:
-- kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne i zbiorowe), UGUL
-- masaże lecznicze masaż klasyczny, jednoodcinkowy, dwuodcinkowy, kręgosłupa,
odchudzający, relaksacyjny, przyspieszający regenerację tkanki tłuszczowej i tkanki skórnej
po przebytych chorobach)
-- aquavibron, fotel masujący
-- fizykoterapia (diadynamik, interdynamik, pulsatronik, lampy Sollux i Bioptron,
magnetronik, laser, ultradźwięki),
-- termoterapia (okłady rozgrzewające, okłady borowinowe, kompresy rehabilitacyjne
żelowe, krioterapia)
-- inhalacje,
program kulturalno-oświatowy (wieczorki, piesze wycieczki, ogniska z pieczeniem kiełbasy,
grillowanie i inne), dostęp do Wi-Fi

CENA TURNUSU NIE OBEJMUJE
opłaty klimatycznej,
wycieczek autokarowych, wyjścia do kina, muzeum,
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków
W czasie każdego turnusu organizowane są wycieczki autokarowe, dające możliwość zwiedzenia
okolicy (np.: do Słupska, Trójmiasta, Helu, Słowińskiego Parku Narodowego, Szymbarku – Dom do
góry nogami, Doliny Charlotty - mini zoo, fokarium, wodne safari itd), rejsy statkiem po Bałtyku oraz
zwiedzanie miejscowych muzeów – Mineralogicznego, Ziemi Usteckiej, Chleba oraz Bunkry Blűchera.
Istnieje możliwość skorzystania z basenu - odległość 100 m od ośrodka. Dla miłośników dalszych
wycieczek indywidualnych po przepięknej okolicy oferujemy możliwość wypożyczenia roweru a dla
plażowiczów i miłośników słońca – sprzętu plażowego.
[[galeria_zewnetrzna,85]]
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