Odnowa biologiczna po Covid-19 w O.R.W. Panorama
Warunkiem korzystania ze świadczeń w cenie kompleksowej (pakietowej) jest zakupienie pobytu
minimum trzydniowego w naszym ośrodku.
Pakiet dedykowany jest dla wszystkich osób, które przeszły COVID-19.
Specjalistyczny program rehabilitacyjny ma na celu zniwelowanie pochorobowych
powikłań: zmniejszeniem wydolności oddechowej, ogólnemu osłabieniu organizmu,
bólami stawów klatki piersiowej i głowy ale tez równowagi i koordynacji ruchowej. Ma
wspomóc pacjentów w sferze psychicznej - zniwelować stany lękowe a nawet depresyjne
które często towarzyszą chorobie.
Rehabilitacja ozdrowieńców oparta będzie na indywidualnie dobranych zabiegach w tym
inhalacji, zabiegach poprawiających ogólną wydolność organizmu oraz kuracjach
opartych o naturalne surowce lecznicze.

Zapewniamy:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

noclegi
zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych lub rodzinnych pokojach 3-osobowych
- z łazienkami oraz standardowym wyposażeniem ,
3 posiłki dziennie ( możliwością wyboru diety dopłata 20zł/dobę ),
Sezon zimowy 2 posiłki ( śniadanie oraz obiadokolacja)
2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie (wyłączając niedziela i święta)
Internet na terenie ośrodka
Parking

Ceny w pakiecie przy wykorzystaniu min. 3 osobodni
CENA ZA DOBĘ
MIESIĄC

OD OSOBY

UWAGI

Z pełnym wyżywieniem i
zabiegami

MARZEC

150

KWIECIEŃ

155

Ceny nie dotyczą Świąt Wielkanocnych

MAJ

155

Ceny nie dotyczą weekendu majowego

CZERWIEC

160

Ceny nie dotyczą weekendu
czerwcowego

LIPIEC, SIERPIEŃ

165

WRZESIEŃ

165

PAŹDZIERNIK

160

LISTOPAD

150

GRUDZIEŃ

155

Ceny obowiązują do 20.12.2021

W każdym turnusie zalecamy
✓ Zajęcia Adua aerobicu – basen
✓ Łagodzenie bólu mięśni i stawów , przyjemny relaks, detoks, zdrowa i gładka skóra - seans w saunie z

dodatkiem olejków eterycznych wspomagających układ oddechowy
✓
✓
✓
✓
✓

Ćwiczenia wydolnościowe wspomagające pracę serca – siłownia
Zajęcia aerobowe - sala fitness
Spacery tężnia solankowa w Parku Słotwińskim
Spacery z degustacją wód mineralnych
Chętni do spacerów z NORDING WOLKING – kijki do wypożyczenia za darmo

Zabiegi w przypadku braku przeciwwskazań :
Inhalacje indywidualne, hydromasaż z dodatkiem borowiny lub solanki, aquavibron, okłady borowinowe ,
lampa sollux, masaż limfatyczny BOA, elektroterapia , ultradźwięki
Zabiegi Spa dodatkowo płatne strefa:
- masaż leczniczy, masaż relaksująco – odprężający, masaż gorącymi kamieniami, masaż bańką chińską,
masaż limfatyczny, kinesiology taping

Na miejscu obowiązuje do zapłaty opłata klimatyczna w cenie: 4,40 zł/os. za każdy dzień pobytu.

