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Turcianskie Teplice - bez transportu
10.10 - 14.10.2012 - 725 zł
14.10 - 18.10.2012 - 725 zł
18.10 - 22.10.2012 - 695 zł
22.10 - 26.10.2012 - 695 zł
26.10 - 30.10.2012 - 695 zł

Święta Bożego Narodzenia - z transportem
Polanica Zdrój Hotel „Europa”

22.12 - 27.12.2012 - 625 zł
Szczawnica „Halka”

22.12 - 27.12.2012 - 625 zł
Ustroń „Eltrans”

23.12. - 27.12.2012 - 575 zł
Szczyrk „Panorama”

23.12 - 27.12.2012 - 535 zł



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD MORZE
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 

A R K A  w Jarosławcu 
Stefan Kwiatkowski

ul. Bałtycka 103 76-107 Jarosławiec
tel. 59 810 95 40, tel./fax 59 810 81 18, kom. 509 316 607, 509 316 608

Wpisy: OD/32/0006/10 ważny do 29.03.2013 r., OR/32/0021/10 ważny do 25.06.2013 r.

Organizujemy turnusy wczasowo-rehabilitacyjne 

W cenie turnusu 14-dniowego zapewniamy: zakwaterowanie w pokoju 2-3-4 osobowym 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikiem bezprz. wyżywienie 3 posiłki dziennie 
(śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego, obiady porcjowane), całodobowa 
opieka pielęgniarki 24 zabiegi rehabilitacyjne + gimnastyka zgodnie z zaleceniami 
lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia, wieczorki taneczne, 2 ogniska 
z grillowaniem i muzyką, biesiada turnusowa z poczęstunkiem, spotkania integra-
cyjne, pogadanki, wspólne spacery piesze, rowerowe, nordic walking, świat dziecka, 
wycieczka autokarowa, warsztaty terapii zajęciowej: plastyczne, psychoterapeu-
tyczne, komputerowe, muzykoterapia.

Zabiegi rehabilitacyjne: kąpiel perełkowa, masaż wodny, wirówki kończyn dolnych, wirów-
ki kończyn górnych, inhalacje solankowe, masaż automatyczny, masaż limfatyczny 
dla amazonek, Lampa sollux czerwony i niebieski, gimnastyka ogólnousprawniają-
ca, UGUL, rotory, atlas, magnetronik, prądy diadynamiczne i interferencyjne, jo-
noforeza, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, laser biostymulacyjny ze skanerem, 
laser prysznicowy, laser punktowy, odpłatnie masaż klasyczny.

Przyjmujemy osoby z następującymi schorzeniami: układ oddechowy, układ krążenia, 
układ pokarmowy, cukrzyca, epilepsja, schorzenia neurologiczne, po mastektomii, 
choroby psychiczne, z upośledzeniem umysłowym z dysfunkcją narządu ruchu, 
z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami na-
rządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami układu krwiotwórczego, z zabu-
rzeniami głosu i mowy.

Turnus rozpoczynamy śniadaniem w dniu przyjazdu, kończymy kolacją w dniu wyjazdu.

Na terenie ośrodka znajduje się zakład fryzjerski i solarium 
 W ośrodku nie przyjmujemy zwierząt 

UWAGA: grupy zorganizowane powyżej 10 osób zgłoszone na 2 tygodnie przed planowanym 
terminem pobytu – zapewniamy bezpłatny dojazd na trasie Sławno – Jarosławiec i z powrotem.

W ośrodku opłata miejscowa 
Posiadamy w ofercie również pokoje o podwyższonym standardzie hotelowym



Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
(KRS) 0000043188
nr konta 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000
dla wpłat na fundusz pożytku publicznego


