
Ośrodek Wypoczynkowo –  Rehabili tacyjny 

„VARSOWIA” w Międzywodziu  

W samym centrum urokliwej nadmorskiej miejscowości, a jednocześnie zaledwie 250 m 

od piaszczystej plaży, położony jest Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny 

VARSOWIA. Ośrodek mieści się na ogrodzonym terenie tuż obok spokojnego parku i 

dysponuje przytulnymi, komfortowymi pokojami: 

 pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; wyposażone w TV, czajnik 

elektryczny, ręczniki. 

 W budynku Ośrodka znajduje się całodobowa recepcja oraz jasna i przestrzenna jadalnia 

o nowoczesnym wystroju, gdzie codziennie serwujemy zdrowe, pełnowartościowe i 

smaczne posiłki: 

 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja0 – śniadanie i kolacja w formie 

bufetu, obiad serwowany. 

Podczas turnusu mamy zapewnione: 

 indywidualną konsultację lekarską podczas, której lekarz zaleca 20 zabiegów 

spośród: inhalacji, okładów borowinowych, kąpieli solankowych, kąpieli 

perełkowych, laseroterapii, ultradźwięków, aqavibronu, prądów tens, galwanizacji, 

prądów interferencyjnych, lamp bioV, lamp sollux, magnetoterapii, materaca 

masującego, krioterapii, tlenoterapii, masażu pneumatycznego, jontoforezy 

borowinowej. Brak możliwości samodzielnego wyboru. 

 całodobową opiekę pielęgniarską 

 wieczorek powitalny i pożegnalny z poczęstunkiem i muzyką na żywo 

 1 biesiadę przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo  

 zajęcia grupowe. 

Jest możliwość wypożyczenia sprzętu plażowego oraz kijów do nordic-walking. 

Na terenie Ośrodka działa bezpłatna, bezprzewodowa sieć internetowa.  

 

 

Ośrodek Wczasowo –  Rehabili tacyjny  

„PIRAMIDA I” w Darłowie  

Ośrodek „Piramida I”, usytuowane jest na rozległym zielonym terenie w zacisznej dzielnicy 

Darłówka, w odległości ok. 200 m od morza, 500m od centrum Darłówka w spokojnej i 

cichej okolicy.   

Zakres świadczeń będzie obejmował:  

1. zakwaterowanie w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami i balkonami, radio, TV, Wi-

Fi; 

2. wyżywienie - 3 razy dziennie; 

3. opiekę medyczną (pielęgniarka przez całą dobę, lekarz na telefon),  

4. 18 zabiegów w trakcie turnusu zleconych przez lekarza (laseroterapia, krioterapia, 

elektrostymulacja: tens, masaż próżniowy, talasoterapia, mata masująca, bioptron, 

fotel masujący, ultradźwięki. marsz z kijkami (nordic walking), gimnastyka na plaży, 

masaż wodny wirowy kończyn górnych i dolnych, magnetostymulacja, jonoforeza, 

magnetoterapia, lampy sollux); 

5. program kulturalno-krajoznawczy pobytu: 

a. grill na powietrzu z muzyką 

b. biesiada z poczęstunkiem i muzyką 

c. wycieczka do Darłowa z przewodnikiem (bilety wstępu we własnym zakresie) 

d. korzystanie z basenu kąpielowego 

e. korzystanie z boiska wielofunkcyjnego.      

  



Ośrodek Wypoczynkowo –  Rehabili tacyjny 

„DORWIT” w Dźwirzynie  

Ośrodek położony w centrum miejscowości, w pobliżu kościół, poczta, apteka. Odległość do 

morza ok. 300 metrów oraz ok. 1 kilometra do Jeziora Resko gdzie można skorzystać m.in. z 

rowerów wodnych windsurfingu, kitesurfingu czy kajaków. 

Pokoje 2, 3 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, zlokalizowane na kondygnacjach od 

parteru po czwarte piętro. Wyposażone są w: TV, radio, czajnik bezprzewodowy. Sprzęt 

plażowy (leżaki i parawany) do wypożyczenia w recepcji. 

Na terenie obiektu znajduje się: baza zabiegowa, jadalnia, stół do tenisa, miejsce na grill, 

dostęp do Internetu (hot spot). 

 

Ośrodek zapewnia: wyżywienie: 3 posiłki dziennie, 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg 

zaleceń lekarza (masaż klasyczny, masaż aquavibron, masaż wibracyjny–maty, inhalacje 

solankowe, solux, bioptron, magnetronik, okłady borowinowe, diadynamik, tens, 

ultradźwięki, interdyn, Trabert, interferencja, Kotz, mikroprądy, wodny masażer stóp, 

wirówka kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa, kąpiel perełkowa, hydromasaż, 

laseroterapia, krioterapia), badanie lekarskie oraz interwencyjną opiekę lekarza, opiekę 

pielęgniarską 24h na dobę, dwa wieczorki taneczne. 

 

Ośrodek Wypoczynkowo –  Rehabili tacyjny 

„SUS” w Mrzeżynie  

Na ogrodzonym, zalesionym terenie o powierzchni 1,7 ha, na skraju piaszczystej wydmy, 

zaledwie 100 m od plaży mieści się Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny 

SUS. Ośrodek dysponuje przytulnymi i komfortowymi pokojami:  

 pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym; wyposażone w TV, czajnik 

elektryczny, ręczniki. 

  

Podczas turnusu mamy zapewnione: 

 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) – śniadanie i kolacja w formie bufetu, 

obiad serwowany 

 indywidualną konsultację lekarską podczas, której lekarz zaleca 20 zabiegów 

spośród: inhalacji, okładów borowinowych, kąpieli solankowych, kąpieli 

perełkowych, laseroterapii, ultradźwięków, tlenoterapii, prądów tens, prądów 

diadynamicznych, prądów interferencyjnych, lamp bioV, lamp sollux, 

magnetoterapii, materaca masującego, fotela masującego, krioterapii, masażu 

pneumatycznego, jonoforezy borowinowej. Brak możliwości samodzielnego 

wyboru. 

 całodobową opiekę pielęgniarską 

 wieczorek powitalny i pożegnalny z poczęstunkiem i muzyką na żywo 

 1 biesiadę przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i muzyką na żywo  

 zajęcia grupowe. 

 

 

       Miłego wypoczynku !!!!!! 


