
Aktualne profile lecznicze turnusów rehabilitacyjnych na 2021 rok:

turnusy
REHABILITACYJNE
Turnusy z dofinansowaniem PFRON, PCPR oraz pełnopłatne

• Z dysfunkcją narządu ruchu, 
w tym poruszających się na 
wózkach,

• Ze schorzeniami układu krążenia
• Kobiety po mastektomii

www.lazienkiresort.com      recepcja@lazienkiresort.com
tel. 54 231 10 11      530 037 338

Pałac Łazienki II Sanatorium Uzdrowiskowe w Ciechocinku
ul. Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek

• Ze schorzeniami 
laryngologicznymi

• Ze schorzeniami metabolicznymi
• Z chorobami neurologicznymi
• Z chorobami reumatycznymi

• Z chorobami przemiany materii
• Z cukrzycą
• Z otyłością
• Ze schorzeniami kręgosłupa
• Ze schorzeniami reuamtologicznymi

Pokój Superior Masaż Klasyczny Restauracja MARCONI

Wybierz
rehabilitację

w PAŁACU!



Świadczenia zawarte w cenie: 
→ 14 noclegów w pokoju wg wybranej kategorii. Dla 

osób z dofinansowaniem PCPR  pobyt trwa od 
niedzieli do niedzieli zgodnie z dostępnym harmo-
nogramem a dla pozostałych osób dowolny termin 
pobytu

→ 3 posiłki serwowane (pobyt rozpoczyna się kolacją 
a kończy śniadaniem)

→ Opieka lekarska i pielęgniarska podczas pobytu
→ WI-FI na terenie obiektu

CENNIK (14 noclegów)
UCZESTNIK, OPIEKUN Z ZABIEGAMI   |   OPIEKUN BEZ ZABIEGÓW - 400 ZŁ

sezon niski sezon wysoki

od 01.01.2021 do 04.04.2021
i od 03.10.2021 do 19.12.2021 od 04.04.2021 do 03.10.2021

Rodzaj pokoju POBYT doba/os POBYT doba/os

1 os. Attic  2 170 zł  155 zł  2 646 zł  189 zł 

2 os. Attic 
do poj. wykorzystania  3 206 zł  229 zł  3 346 zł  239 zł 

2 os. Attic  2 030 zł  145 zł  2 366 zł  169 zł 

2 os. Comfort  2 366 zł  169 zł  2 786 zł  199 zł 

2 os. Superior  2 646 zł  189 zł  2 968 zł  212 zł 

Studio 3  2 226 zł  159 zł  2 506 zł  179 zł 

Studio 4  2 226 zł  159 zł  2 506 zł  179 zł 

2 os. apartament  3 626 zł 259 zł  3 766 zł  269 zł 

DOSTAWKI DZIECKO, DOROSŁY sezon niski sezon wysoki
6-12 lat z zabiegami 
i połową żywienia dostawka 1 792/128 zł za dobę 2 072/148 zł za dobę

6-12 bez zabiegów 
z połową żywienia dostawka 1 036/74 zł za dobę 1 484/106 zł za dobę

do 6 lat bez zabiegów 
z połową żywienia na łóżku z rodzicem 868/62 zł za dobę 1 232/88 zł za dobę

powyżej 12 lat, z zabiegami 
i pełnym wyżywieniem dostawka 80% ceny za 1 os. w pokoju

→ 3 zabiegi dziennie z dostępnych w pakiecie (w dni ro-
bocze) zaordynowane przez lekarza, z wyłączeniem 
dnia przyjazdu i wyjazdu 

→ Wstęp do sali ćwiczeń z atlasem
→ Program kulturalno-rozrywkowy, w tym wieczorki 

taneczne, aktywności na świeżym powietrzu i aktyw-
ności umysłowe

Uwaga:
Parking płatny dodatkowy 6 zł/doba
Inne usługi płatne z obowiązującymi cennikami

sezon niski:
17.01-31.01, 31.01-14.02, 14.02-28.02, 28.02-14.03, 14.03-28.03, 10.10-24.10, 24.10-07.11, 07.11-21.11,  21.11-05.12, 05.12-19.12

sezon wysoki: 
28.03-11.04 (świąteczny) inna cena, 11.04-25.04, 25.04-09.05, 09.05-23.05 23.05-06.06, 06.06-20.06, 20.06-04.07, 04.07.-18.07, 
18.07-01.08, 01.08-15.08, 15.08-29.08, 29.08-12.09, 12.09-26.09, 26.09-10.10 przełom sezonu, 19.12-02.01 (turnus świąteczno-no-
woroczny inna cena)

Harmonogram Turnusów 2021


