KATEGORIE DLA TEJ OFERTY
●
●

WCZASY w Polsce
WCZASY Zdrowotne
TYPY DLA TEJ OFERTY

●
●
●

pobyt zdrowotny
wczasy dojazd autokarem
wczasy w górach

WCZASY W GÓRSKIM KLIMACIE UZDROWISKA
REHABILITACJA I WYPOCZYNEK
Muszyna położona jest w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów: potoków Szczawnik i Muszynka, na
wysokości około 450 m n.p.m. Uzdrowisko muszyńskie oferuje turystom możliwość bezpłatnego korzystania z
ogólnodostępnych pijalni wód mineralnych oraz z sezonowych punktów czerpalnych wód mineralnych. Poza tymi
atrakcjami w Muszynie znajduje się kompleks basenów oraz lodowisko. W dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie
znajduje się Park Zdrojowy z ogrodami sensorycznymi.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny „Nestor” zlokalizowany jest w samym sercu
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie rezerwatu lipowego „Obrożyska”. Rozległy i ukwiecony
ogród zachęca gości ośrodka do wypoczynku i relaksu z dala od hałasu i zgiełku wielkomiejskiego. Oferuje 73
miejsca noclegowe w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienką. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV, radio,
czajnik bezprzewodowy. Do dyspozycji gości: kawiarnia, sala TV z kominkiem, sala gier (tenis stołowy, bilard,
piłkarzyki, rzutki), zadaszone miejsce do organizacji ognisk, baza zabiegowa, sala rehabilitacji ruchowej oraz
gabinet masażu leczniczego.
Ośrodek dysponuje bazą, która umożliwia wykonywanie następujących zabiegów leczniczych: aquavibron,
diadynamic, interdyn, jonoforeza, galwano-borowina, prądy TENS, prądy Trabert, prądy Kotz, ultradźwięki,
fonoforeza, lampa Sollux, lampa BIO-V, okłady borowinowe, wirówka kończyn dolnych, inhalacje
ultradźwiękowe, inhalacje aromatyczne, pole magnetyczne, krioterapia miejscowa, laser, masaż klasyczny
odcinkowy i całego kręgosłupa, masaż - materac masujący, gimnastyka indywidualna, gimnastyka UGUL,
gimnastyka przyrządowa.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka (pierwszy
posiłek – obiad), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 10 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Muszynie, w nim:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

konsultacja lekarska,
16 zabiegów podczas pobytu,
biesiada przy ognisku z muzyką regionalną na żywo (w ramach jednej kolacji),
wieczorek ze słodkim poczęstunkiem w kawiarni przy muzyce mechanicznej,
spacer z przewodnikiem po Muszynie: ogrody sensoryczne , ogrody zmysłów
spacer z przewodnikiem do ogrodów biblijnych,
spacer z przewodnikiem na Górę Zamkową,
korzystanie z siłowni,
korzystanie z bilarda i ping – ponga,

11 dzień – śniadanie, wyjazd w drogę powrotną. Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
CENA ZAWIERA:
●

●

●

●

●

zakwaterowanie - 10 noclegów – w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,
wyżywienie - trzy posiłki dziennie,
transport autokarem/busem,
realizację programu,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

●

ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.

Możliwe terminy wyjazdu
Lp.
1.

Data początku

Data końca

Cena

Wolne miejsca

05-06-2019

15-06-2019

1399 zł

powyżej 5 miejsc

Możliwe miejsca wyjazdu
Lp.

Miasto

Adres

Dopłata

Wyjazd

1.

Katowice

ul. Przemysłowa 3 (parking obok CH BELG)

+0 zł

08:00

2.

Zabrze

miejsce do ustalenia

+0 zł

07:30

3.

Chrzanów

Restauracja McDonalds ul. Trzebińska 71

+0 zł

08:45

4.

Kraków

Stacja Paliw ORLEN ul. Zakopiańska 289

+0 zł

09:30

5.

Limanowa

Stacja Paliw ORLEN ul. Krakowska 16

+0 zł

11:30

