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DZWIRZYNO
OĞrodek Sanatoryjno Wypoczynkowy

DORWIT***
OĞrodek Dorwit zlokalizowany jest w Ğcisáym centrum DĨwirzyna w odlegáoĞci 300
metrów od morza. W pobliĪu znajdują siĊ: poczta, koĞcióá, sklepy spoĪywcze, sklepy
pamiątkowe, lokale gastronomiczne. Kilometr dzieli oĞrodek z portem rybackim gdzie cumuje
statek wycieczkowy oferujący rejsy po morzu notabene chĊtnie wykorzystywany przez naszych
kuracjuszy.
W podobnej odlegáoĞci jak port rybacki, leĪy przystaĔ jachtowa nad jeziorem Resko
Przymorskim, gdzie moĪna skorzystaü ze sportów wodnych m.in. rowerów wodnych, kajaków,
a takĪe dla bardziej odwaĪnych windsurfingów.
Od kilkunastu lat OĞrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Dorwit, przyjmujemy grupy
osób niepeánosprawnych. Posiada áącznie 64 pokoje: jedno, dwu, trzy- osobowe z peánym
wĊzáem sanitarnym i balkonami, wiĊkszoĞü po renowacji na kondygnacjach od parteru do
czwartego piĊtra. Pokoje wyposaĪone miĊdzy innymi w tv, czajnik bezprzewodowy, radio,
sprzĊt plaĪowy. W oĞrodku jest zlokalizowana jadalnia, a takĪe sala na której odbywają siĊ
wieczorki taneczne. Kuracjusze na terenie obiektu mogą korzystaü bezpáatnie z salki
gimnastycznej oraz stoáu do tenisa.
Na terenie obiektu znajdujĊ siĊ baza zabiegowa gdzie Ğwiadczy zabiegi takie jak:
masaĪ klasyczny; lampa solux, masaĪ wibracyjny; lampa biotron, fotel masujący; kąpiel
solankowa; magnetronik; kąpiel borowinowa, okáady borowinowe; hydromasaĪ, diadynamik;
kąpiel pereákowa; aquavibron;
Profile leczenia: narząd ruchu; oddechowego; wady postawy; hemofilia; choroby przemiany materii; epilepsja; gáosu i mowy; cukrzyca; ukáadu
moczowo – páciowego; alergie; neurologicznego; schorzenia narządu sáuchu; pokarmowego; krąĪenia;

Termin: 05.05.– 17.05. 2012r.
Cena bez dojazdu 1490 zá./os Cena z dojazdem i ubezpieczeniem: 1.690 zá. Trasa przejazdu autokarem:

Mielec- Tarnobrzeg- Stalowa Wola – Gorzyce- Sandomierz – Poáaniec – Staszów – Opatów –
DĨwirzyno - powrót. /Dzieci; 03 – 08 lat ½ stawki Īywieniowej – 1390 zá./

Cena obejmuje: pobyt 12- dniowy wraz z wyĪywieniem (3 posiáki dziennie); badanie lekarskie; 2 zabiegi
dziennie, caáodobową opiekĊ pielĊgniarską; opiekĊ lekarską; 2 wieczorki taneczne z poczĊstunkiem; ognisko z
pieczeniem kieábasek; wycieczkĊ do Koáobrzegu z przewodnikiem.

Uwaga: Obowiązuje kolejnoĞü zgáoszeĔ. Wpáaty; I rata 600zá.przy zapisie, II rata . na14 dni
przed wyjazdem na konto ;
ALMA TOUR PKO BP O/Tarnobrzeg 38 1020 4913 0000 9702 0095 0709

