PAKIET OBEJMUJE

W PROGRAMIE

6 noclegów - 5 dni zabiegowych
wyżywienie - 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje - stół szwedzki),
od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu+suchy prowiant

poranna gimnastyka
ognisko nad brzegiem jeziora*
wieczorki ﬁlmowe
wieczorki z kasynem*
nordic walking
koncerty na żywo (maj-wrzesień)
* przy grupie min. 10 os.

badanie kwaliﬁkujące do zabiegów przez magistra fizjoterapii
4 zabiegi dziennie z zakresu ﬁzjoterapii
SPA (basen, jacuzzi, sauna sucha i parowa)
FITNESS (siłownia, sala ﬁtness)
DIETY
REKREACJA (rowery, kajaki, sprzęt do nordic walking, tenis stołowy)
parking

Miesiąc

Pokój
2 osobowy
z tarasem

Pokój
4 osobowy
STUDIO

Pokój De Lux**

970 zł

1 200 zł

1 040 zł

1 350 zł

1 150 zł

1 500 zł

*dla grup sportowych i członków AZS - rabat 10% **przy minimum 2 osobach w pokoju

Dieta wegetariańska – dopłata 15 zł/osoba/dzień
Dieta wegańska - dopłata 20 zł/osoba/dzień
Dieta bezglutenowa - możliwa po dostarczeniu
przez klienta własnych produktów - bez dopłaty
Możliwość skorzystania z innych diet za dopłatą

Ośrodek AZS Wilkasy nie świadczy usług z zakresu fizjoterapii
(nie posiadamy w tym zakresie odpowiednich specjalizacji)
dla osób:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
oraz głębokim
ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej
u osób z porażeniem 4 kończynowym
poniżej 12 roku życia

Ośrodek AZS Wilkasy

Więcej informacji: Centrum Rehabilitacji & SPA | +48 87 428 0 715 | rehabilitacja@azs-wilkasy.pl | www.azs-wilkasy.pl
Rezerwacja pobytu: Recepcja Hotelu | +48 87 428 0 700 | wilkasy@azs.pl

POBYT REHABILITACYJNY 7 dni
WAŻNE INFORMACJE
zabiegi u osób niepełnoletnich wykonujemy przy
obecności opiekuna
dla korzystających z turnusów - rabat 20% na pozostałe zabiegi
lecznicze (z wyłączeniem kriokomory i masaży)
opłata miejscowa 2 zł / osoba / doba
bezprzewodowy internet w specjalnych strefach na terenie hotelu

DZIECI BEZ ZABIEGÓW
dzieci bez zabiegów do 3 roku życia - nocleg bezpłatnie
jeżeli nie zajmują oddzielnego łóżka, możliwość wykupienia
1/2 wyżywienia 25 zł/ dziecko / doba*
dzieci 4-12 lat z 1/2 wyżywienia - 95zł/ dziecko/ dobę* ∗
*dotyczy dzieci z opiekunami

Pokój 4 - osobowy typu Studio

POSIADAMY
Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych OR/28/0004/17, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające
z dofinansowania ze środków PFRON
Wpis do Rejestru Ośrodków nr OD/28/0003/18 w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne z uprawnieniem do przyjmowania
zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych
Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (nr księgi 000000181790) w ramach, którego prowadzimy:
a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji AZS Wilkasy
b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dziennej AZS Wilkasy

Gdańsk

Wilkasy

243 km

Olsztyn

Giżycko
5 km

100 km

Białystok
Warszawa

170 km

238 km

TAWERNA

ROZBITEK

Sanktuarium Maryjne - Św. Lipka

Wilczy Szaniec - Gierłoż

POSIADAMY SPECJALIZACJĘ REHABILITACYJNĄ DLA GRUP
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

z cukrzycą
kobiet po mastektomii
ze schorzeniami układu krążenia
ze schorzeniami metabolicznymi
z chorobami układu pokarmowego
z dysfunkcją narządów ruchu dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich
z dysfunkcją narządów ruchu z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich

Twierdza Boyen - Giżycko

AZS COSA Ośrodek w Wilkasach | ul. Niegocińska 5, Wilkasy | 11-500 Giżycko
tel.: +48 87 428 0 700 | fax: +48 87 428 0 701 | wilkasy@azs.pl

www.azs-wilkasy.pl

