MIELNO
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY „FLORYN”

TERMIN:
28.02 – 13.03.2022
CENA:
1 350 zł – grupa 30-os.
CENA ZAWIERA:
•
•
•
•

•
•
•

zakwaterowanie w pokojach 2-3 os. oraz typu
studio 2+2 z pełnym węzłem sanitarnym,
transport,
całodzienne wyżywienie,
bogaty program rozrywkowy i rekreacyjny
(ogniska, wycieczki piesze, wieczorki
taneczne),
wykwalifikowaną kadrę do obsługi turnusu,
30 zabiegów rehabilitacyjnych,
* Cena nie zawiera
profesjonalną opiekę medyczną.
opłaty miejscowej zgodnej z uchwałą
Rady Gminy Mielno.

Informacje dodatkowe:
 dzieci do 3 lat (bez miejsca do spania) – ryczałt 20 zł brutto/dziennie
 dzieci do 10 lat 20% rabatu
 dopłata do pokoju 1-os. 30% ceny turnusu
 dieta cukrzycowa- bezpłatnie, dieta bezglutenowa,wegetariń ska, bez laktozy i inne:
8 zł/dzień

W 2015 roku obiekt został przebudowany i posiada zupełnie nowe wnętrza.
W 2020 roku obiekt został wyposażony w nowoczesną windę.

ORW „FLORYN”
ul. Gen. Maczka 26A, 76-032
Mielno
tel. 601 382 020

Informacje dotyczące
programu K.O.
Mirosław Barczuk
kom. 608 427 828

Posiadamy wpisy uprawniające do organizowania turnusó w rehabilitacyjnych:
OD/32/0025/19 wpis do rejestru Ośrodkó w, w któ rym mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osó b
niepełnosprawnych:








z chorobami neurologicznymi,
ze schorzeniami układu oddechowego,
ze schorzeniami układu krążenia,
z upośledzeniem umysłowym,
z cukrzycą,
kobiety po mastektomii,
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem
osó b poruszających się na wó zkach
inwalidzkich.

OR/32/0012/21 wpis do rejestru organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych:
 usprawniające-rekreacyjne dla grup osó b niepełnosprawnych,
 z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osó b poruszających się na wó zkach
inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wó zkach inwalidzkich,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 kobiet po mastektomii,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą.
Dysponujemy bogatą bazą zabiegową: krioterapia, magnetoterapia, laser, lampa biotron, inhalacja,
kąpiel perełkowa, wiró wka koń czyn gó rnych i dolnych, aquavibron, jonoforeza, galwanizacja,
prądy Tensa, diadynamik, masaż klasyczny, borowina, kąpiele siarkowe.

