
TURNUSY REHABILITACYJNE 2019 NAD MORZEM

ZAKWATEROWANIE

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku jego 
braku wniosek lekarza o skierowanie na turnus oraz informacja o stanie zdrowia

Przytulne domki drewniane typu „Mikołajki”: dwupokojowe z tarasem, aneksem kuchennym, lodówką, łazienką,
telewizorem LCD, oraz ogrodowym kompletem wypoczynkowym, sprzętem plażowym: parawany, leżaki

*w terminie 03.08-17.08  2 posiłki dziennie w formie bufetu - śniadanie 8.00-10.00, obiadokolacja 16.00-18.00,          
o godzinie 13.00 serwowana zupa dla dzieci.

Podane ceny obowiązują od ukazania się oferty 15.01.2019 r. 

DOMKI DREWNIANE TYPU "MIKOŁAJKI" - MIEJSCE W DOMKU 2-OSOBOWYM

UCZESTNIK TURNUSU1/
uczestnik turnusu do lat 10

1890 / 1590 1790

22.06 – 06.07

08.06 – 22.06

2090 / 1790 1990

03.08 – 17.08* 2550 / 2250 2450

2090 / 1790 1990

1790 / 1490 1690

17.08 – 31.08

31.08 – 14.09

22.06 – 06.07

08.06 – 22.06

03.08 – 17.08*

17.08 – 31.08

31.08 – 14.09

TERMINY OPIEKUN
UCZESTNIKA2

1850 / 1550 1 750 1750 / 1250

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

2000 / 1700 1 900 2150 1900 / 1500

2400 / 2100 2 300 2380 2300 / 1660

2000 / 1700 1 900 2050 1900 / 1450

1750 / 1450 1 650 1780 1650 / 1250

OPIEKUN
UCZESTNIKA2

OSOBA TOWARZYSZĄCA3/
uczestnik turnusu do lat 10 SZCZEGÓŁY

DOMKI DREWNIANE TYPU "MIKOŁAJKI" - MIEJSCE W DOMKU 3-OSOBOWYM
TERMINY

1 W przypadku braku orzeczenia o niepełnosprawności lub braku wniosku lekarza o skierowanie na turnus do ceny zostanie naliczony podatek VAT 8
2 Każdemu uczestnikowi, posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i osobom nieletnim winien towarzyszyć na turnusie opiekun.
3 Cena zawiera 8% podatku VAT – pobyt wczasowy (osoba towarzysząca)

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
NEPTUN
ul. Rybacka 22, 82-103 Jantar

+48 55 247 89 17
+48 55 247 89 08
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UCZESTNIK TURNUSU1/
uczestnik turnusu do lat 10

22.06 – 06.07

08.06 – 22.06

03.08 – 17.08*

17.08 – 31.08

31.08 – 14.09

1750 / 1490 1 690 1690 / 1390

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

1950 / 1650 1 850 2040 1850 / 1450

2300 / 2000 2 200 2200 2150 / 1560

1950 / 1650 1 850 1940 1850 / 1360

1690 / 1390 1 590 1700 1590 / 1190

OPIEKUN
UCZESTNIKA2

OSOBA TOWARZYSZĄCA3/
uczestnik turnusu do lat 10 SZCZEGÓŁY

DOMKI DREWNIANE TYPU "MIKOŁAJKI" - MIEJSCE W DOMKU 4-OSOBOWYM
TERMINY UCZESTNIK TURNUSU1/

uczestnik turnusu do lat 10



REZERWACJA
1. Warunkiem stałej rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 300zł na konto ośródka po wcześniejszej 
telefonicznej lub mailowej rezerwacji terminu pobytu.

2. Pozostała należność płatna w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu, pomniejszoną o zaliczkę i ewentualne 
dofinansowanie do turnusu.

3. Brak wpłaty zaliczki w ustalonym terminie upoważnia ośrodek do anulowania rezerwacji

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
NEPTUN
ul. Rybacka 22, 82-103 Jantar

+48 55 247 89 17
+48 55 247 89 08

CENY ZAWIERAJĄ 15 DNIOWY
POBYT (14 NOCLEGÓW) 1 OSOBY - W TYM: 

INFORMACJE
DODATKOWE:

› wyżywienie – 3 posiłki dziennie serwowane do 
stolika, 

› zakwaterowanie,

› wizyta lekarska,

› opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną,

› uczestnik ma zapewnione do 25 zabiegów przez 9 dni 
zabiegowych (pn-pt) wg zaleceń lekarza,

› korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej na terenie 
ośrodka,

› transport MELEXEM na plażę w wyznaczonych 
godzinach, 

› internet Wi-Fi,

› korzystanie z programów rozrywkowych 
organizowanych przez ośrodek zgodnie 
zharmonogramem (grille, wieczorki taneczne, ognisko, 
pokazy kulinarne, karaoke),

› uczestnictwo dzieci w animacjach oraz zabawach 
organizowanych przez ośrodek (m.in. malowanie 
buziek, balonowe ZOO, bańki mydlane na świeżym 
powietrzu, tatuaże brokatowe, wata cukrowa, gry, 
zabawy, konkursy),

› domek 2 osobowy dla 1 osoby możliwy tylko w 
terminie 31.08-14.09 – dopłata 600zł/14 dni,

› dzieci do lat 3 (bez świadczeń, wspólne spanie) – 
300 zł / 14 dni,

› specjalistyczne diety serwowane na życzenie – 300 
zł./14 dni, dieta bezglutenowa 210zł/14 dni

› zajęcia z psychoterapeutą, logopedą, dogoterapia 
(min 5 os. grupa) 

› basen kryty - dodatkowo płatny

› grzejniki elektryczne za dodatkową opłatą,

› miejsce parkingowe 120 zł / 14 dni,

› cena nie zawiera miejscowej opłaty klimatycznej,

› ośrodek akceptuje wyłącznie psy małych ras do 8 kg. 
Opłata za pupila – 15 zł / doba

› wymiana pościeli - 20 zł, ręcznika - 5 zł, 

› w ośrodku obowiązuje identyfikacja kuracjuszy, , 
brak opaski może skutkować odmowy świadczeń, 

› rabaty stałe i jednorazowe nie sumują się,

› akceptowane w obiekcie karty płatnicze,

› dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób 
atrakcyjne upusty cenowe!

www.neptunjantar.ple-mail: kontakt@neptunjantar.pl



Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
NEPTUN
ul. Rybacka 22, 82-103 Jantar

+48 55 247 89 17
+48 55 247 89 08

WAŻNE INFORMACJE:
1. Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego zobowiązani są do przedstawienia w dniu przyjazdu  kserokopii orzeczenia 
o niepełnosprawności

2. Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON, muszą udać się 
do miejscowego oddziału PCPR/MOPS/MOPR i zgłosić że chęć uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym o profilu 
usprawniająco rekreacyjnym  organizowanym przez ORW NEPTUN w Jantarze.

3. Osoby ubiegające się o dofinansowanie winny do 10.04.2019 określić czy w przypadku jego braku skorzystają z 
pobytu pełnopłatnego.

4. Decyzje o wysokości dofinansowania należy niezwłocznie przesłać do ośrodka Neptun w Jantarze. 

5. Na turnus rehabilitacyjny (w tym dofinansowanie z PFRON) należy dostarczyć aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności lub wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjnym oraz informacje o stanie 
zdrowia.

www.neptunjantar.ple-mail: kontakt@neptunjantar.pl

Ścieżki Rowerowe            - 0,3 km

Art. Inwazja Owadów      - 0,3 km

Kolejka wąskotorowa      - 0,5 km

Pasieka u Strusi  - 0,7 km 

Szeroka, Długa Plaża       - 0,8 km

Mini Zoo                           - 1 km

NAJBLIŻSZE ATRAKCJE W JANTARZE

Indiańska Wioska                                         - 1,1 km

Buffalo Bill - jazda konna,
hipoterapia, jazda w terenie na plażę.       - 1,1 km

Mini-Golf                                              - 1,3 km

Park linowy - Stegna                              -  6km


