
Jednorodzinne przytulne domki drewniane typu „Mikołajki”: dwupokojowe z łazienką, aneksem kuchennym z wyposażeniem
(czajnik, lodówka, naczynia, sztućce), telewizorem LCD, sprzętem plażowym, tarasem oraz ogrodowym kompletem wypoczynkowym.
Domki z podjazdami - dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  
 Jednorodzinne przytulne domki "Mikołajki" z dwoma osobnymi wejściami z tarasem z płaskim wjazdem, przejście z jednego do
drugiego pokoju przez wspólną łazienką. W każdym pokoju mini aneks kuchenny (lodówka, naczynia, sztućce), telewizor LCD, zestaw
mebli ogrodowych, sprzęt plażowy.
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Turnusy rehabilitacyjne to forma rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem nad morzem. 

Miejsce w domku 2 osobowym 
( ceny za osobę z wyżywieniem za 14 dni pobytu ) 

TERMINY Uczestnik / Uczestnik 
do lat 10 

Opiekun  

Zakwaterowanie : 

Szczegóły 

3 posiłki dziennie

3 posiłki dziennie

2 posiłki dziennie śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
szwedzkiego + zupka dla dzieci o godz. 13:00 

3 posiłki dziennie

2050 / 1750

Miejsce w domku 3 osobowym 
( ceny za osobę z wyżywieniem za 14 dni pobytu ) 

29.05 – 12.06.2021

12.06 – 26.06.2021

26.06 – 10.07.2021

14.08 – 28.08.2021

28.08 – 11.09.2021

TERMINY 
Uczestnik / 
Uczestnik 
do lat 10 

Opiekun  Os. towarzysząca /
 os. tow do lat 10

Szczegóły 

3 posiłki dziennie

3 posiłki dziennie  

2 posiłki (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
szwedzkiego + zupka dla dzieci o godz. 13:00 )

3 posiłki dzienniue

2000 / 1700 1900 / 1500

2250 / 1950

2450 / 2150

2350 / 2050

2050 / 1750

2150

2350

2250

1950

1900 

2150 / 1700 

2350 / 1950

2250 / 1850

1950 / 1500

1950

2250

25502650 / 2350

2450 / 2150

2190 / 1890

2350 / 2050

2350

2090

29.05 – 12.06.2021

12.06 – 26.06.2021

26.06 – 10.07.2021
 
14.08 – 28.08.2021 

28.08 – 11.09.2021
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_____________________________________________________
1Każdemu uczestnikowi, posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosrpawności i osobom neletnim winien towarzyszyć na turnusie opiekun 
2Cena zawiera 8% podatek VAT - pobyt wczasowy - osoba towarzysząca 

15 DNIOWE TURNUSY REHABILITACYJNE (14 NOCY) 

Uwaga: w przypadku osób bez ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do ceny turnusu doliczamy podatek VAT 8%.

OD 22/07/20 OR 22/02/19  

3 posiłki dziennie

3 posiłki dziennie



CENA ZAWIERA  15 DNIOWY (14 NOCY) POBYT 1 OSOBY - W TYM:

Miejsce w domku 4 osobowym 
( ceny za osobę z wyżywieniem za 14 dni pobytu ) 

TERMINY Uczestnik / 
Uczestnik 
do lat 10 

Opiekun  Os. towarzysząca /
 os. tow do lat 10

Szczegóły 

29.05 – 12.06.2021

12.06 – 26.06.2021

26.06 – 10.07.2021
 
14.08 – 28.08.2021 

28.08 – 11.09.2021

3 posiłki dziennie

3 posiłki dziennie

2 posiłki śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
szwedzkiego + zupka dla dzieci o godz. 13:00 

1950 / 1650

2150 / 1850

2400 / 2100

2250 / 1950

1990 / 1690

1850

2050

2300

2150

1890

1850 / 1450 

2050/ 1650 

2300 / 1900

2150 / 1750

1890 / 1490

                                                                  
• zakwaterowanie, 
• pyszne, domowe wyżywienie wg oferty
 (dzieci do lat 10 z 1/2 porcją wyżywienia.)
• wizyta lekarska 
• opiekę rehabilitacyjną,
• jedno miejsce parkingowe na jeden domek. 
• uczestnik ma zapewnione do 25 zabiegów wg zaleceń
lekarza (pn-pt) przez 9 dni zabiegowych,
(fizykoterapia, kinezyterapia, zajęcia z logopedą, zajęcia z
psychologiem, zajęcia w basenie zewnętrznym, zajęcia
sensoryczne, elektroterapia, magnetoterapia, masaże
pneumatyczne, wibracyjne, Hydro - Jet, 
światłolecznictwo, balneoterapia)
• korzystanie z internetu Wi-Fi 
 

 
• Animacje dla dzieci i dorosłych organizowane na terenie
Ośrodka  
• Bogaty program codziennych zajęć
• korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej na terenie
ośrodka
• Dowóz Gości Melexem na plaże w
wyznaczonych godzinach, 
• Korzystanie z basenu zewnętrznego
• Korzystanie ze zjeżdżalni wodnej
• korzystanie z kortu tenisowego i boiska sportowego,
• korzystania z miejsca na ognisko,
• korzystanie z placu zabaw dla dzieci,
• korzystanie z pokoju  zabaw dla dzieci

1
2

Ośrodek przyjmuje na turnusy rehabilitacyjne

domek 2 osobowy dla 1 osoby możliwy tylko w
terminie 29.05 – 12.06 oraz 28.08 - 11.09.2021
dopłata 600 zł/14 dni
dzieci do lat 3 (bez świadczeń, wspólne spanie)
300 zł / 14 dni
specjalistyczne diety serwowane na życzenie  
 300 zł /14 dni 
grzejniki elektryczne za dodatkową opłatą
10zł/doba

      z dofinansowaniem PFRON i prywatnie. 
            OD 22/07/20 ; OR 22/02/19

INFORMACJE DODATKOWE : 

 Wymiana pościeli - 20 zł, ręcznika - 5zł 
 w ośrodku obowiązuje identyfikacja kuracjuszy,
ośrodek akceptuje wyłącznie psy małych ras do 8 kg. Opłata
za pupila – 15 zł / doba
 uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego zobowiązani są do
przedstawienia w dniu przyjęcia kserokopii orzeczenia o
niepełnosprawności
cena nie zawiera miejscowej opłaty klimatycznej,
rabaty stałe i jednorazowe nie sumują się,
akceptowane w obiekcie karty płatnicze
dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób atrakcyjne upusty
cenowe

_____________________________________________________
Każdemu uczestnikowi, posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosrpawności i osobom neletnim winien towarzyszyć na turnusie opiekun 

Cena zawiera 8% podatek VAT - pobyt wczasowy - osoba towarzysząca 
Uwaga: w przypadku osób bez ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do ceny turnusu doliczamy ustawowy VAT 8%.

1

2

3 posiłki dziennie

3 posiłki dziennie



1. Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON, muszą udać się do
miejscowego oddziału PCPR/MOPS/MOPR i zgłosić chęć uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez

ORW NEPTUN w Jantarze.

2. Warunkiem stałej rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto Ośrodka w ciągu 10 dni od daty wstępnej
rezerwacji.

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

4. Aby wybrać się na turnus rehabilitacyjny, musisz posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie na
turnus od swojego lekarza prowadzącego.

5. Organizatorem turnusu rehabilitacyjnego jest : Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Neptun, ul. Rybacka 22, 
82 - 103 Jantar. 

6. Jeżeli nie mają Państwo orzeczenia o niepełnosprawności lub skierowania od lekarza, a chcą Państwo połączyć
wypoczynek z rehabilitacją to w takiej sytuacji pobyt jest możliwy w postaci pobytu zdrowotnego. Taka forma rehabilitacji jest

jednak obciążona 8% podatkiem VAT, przez co cena wyjazdu jest nieco wyższa. 

7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu, lub zmiany terminu, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza niż 20
osób lub z powodu siły wyższej na którą Organizator nie ma wpływu.

basen zewnętrzny
zjeżdżalnia wodna 
wypożyczalnia sprzętu sportowego
teren ogrodzony i chroniony
bezpłatne Wi-Fi na terenie Ośrodka
sala rehabilitacyjna
łóżko z masażem HYDRO JET
kawiarnia
pokój zabaw dla dzieci
możliwość wypożyczenia łóżeczka, nakładki
sedesowej,
plac zabaw zewnętrzny

możliwość wypożyczenia kijów do Nordic Walking
profesjonalna trampolina dla dzieci,
suchy basen z piłeczkami
krzesełko do karmienia na wyposażeniu w jadalni
bilard
stół pingpongowy 
parking 
zwierzęta akceptowane do 8 kg. (dodatkowo płatne)
możliwość skorzystania z pralni (dodatkowo płatne)
wypożyczalnia rowerów dla dzieci i dorosłych (dodatkowo płatne)
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Atrakcje i udogodnienia :

Warunki wyjazdu na turnus rehabilitacyjny :

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 kolacją/obiadokolacją w dniu przyjazdu 
i kończy  o godz. 10:00 śniadaniem ostatniego dnia pobytu 


