MIELNO-UNIEŚCIE (z
REHABILITACJĄ)
Termin: 22-08-2020 / 05-09-2020 (15 dni) (kat.: Wczasy Seniora)
Miejsce zbiórki: Plac Bankowy od strony Galerii Porczyńskich, odjazd godzina 8.00
MIELNO. Mielno jest miastem połóżone na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno.
Miejsce niezwykle popularne wśród wczasowiczów ceniących sobie piękne plaże miejscowości.
ZAKWATEROWANIE. Ośrodek Wypoczynkowy AMW REWITA MIELNO w
Mielnie-Unieściu nad jeziorem Jamno i wybrzezem Bałtyku (250 m). Ośrodek położony jest na 9 ha
ogrodzonej i strzeżonej powierzchni rekreacyjnej w Mielnie-Unieście. Rewita Mielno oferuje 353
miejsca noclegowe komfortowo urządzonych pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych. Pokoje znajdują się w
sześciu budynkach całorocznych. W ośrodku nie ma windy. Na terenie osrodka znajduje się centrum
rehabilitacyjne. Na ternie ośrodka znajduje sie również budynek Klubu z salami o różnym
przeznaczeniu, kawiarnia, stołówka, 2-torowa strzelnica pneumatyczna, plac zabaw dla dzieci, boiska
do siatkówki, kometki i koszykówki, kort tenisowy, plenerowe stanowiska sportowo-rekreacyjne z
urządzeniami areobowymi, plenerowe stoły do ping-ponga i szachów, sale fitness i siłownia,
zadaszona wiata plenerowa zadaszona i miejsce na ognisko, taras z widokiem na panoramę jeziora
Jamno oraz własna przystań i wypożyczalnia sprzetu wodnego.
POKOJE. Komfortowe dwuosobowe pokoje (na życzenie dostępne również 1-, 3- i 4-osobowe,
apartamenty i pokoje rodzinne). Każdy pokój jest wyposażony w podstawowe umeblowanie hotelowe,
TV, radio, sprzet plażowy, sejf, chłodziarkę oraz łazienkę. Wszystkie pokoje są przeznaczone dla osób
niepalących. Do dyspozycji uczestników przypadają 2 małe ręczniki (kąpielowe trzeba mieć własne,
w pokojachn nie ma również kosmentyków typu: mydło i szampon).
WYŻYWIENIE. Podczas pobytu proponujemy smaczne, zdrowe, urozmaicone posiłki. Codziennie
przygotowane zostanie dla Państwa wyzywienie w systemie HB, tj. śniadanie, obiadokolacja. Posiłki
serwowane, smaczne, przygotowywane według domowych przepisów.
Czajniki elektryczne znajdują się na korytarzu. W recepcji można wypożyczyć suszarkę do włosów,
żelazko.
BAZA ZABIEGOWA. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz specjalistyczny sprzęt
znajdujący sie w osrodku pozwalają na realizację następujących usług:
●

naświetlanie ogólne i miejscowe przy użyciu Lampy Sollux - zabiegi ciepło- i światłolecznicze
stosowane w leczeniu stanów zapalnych tkanek miękkich, trudno gojących się ran,odczynów skóry
po terapii promieniami rentgenowskimi, łagodzeniu bólów mięśniowych i nerwobólów,
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a także w celu złagodzenia podrażnień po złuszczaniu naskórka i po jego oczyszczaniu.
kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych - delikatny hydromasaż stosowany w rehabilitacji
stóp i podudzi oraz kończyn górnych (w szczególności w stanach pourazowych) oraz chorób
reumatycznych, niektórych zaburzeń układu obwodowego (np. stany po zakrzepach żylnych lub po
odmrożeniach, choroba Raynauda, stany po chirurgicznym leczeniu żylaków), obrzęków
ortostatycznych oraz limfatycznych, urazów ortopedycznych oraz w celu zwiększenia wydolności
układu mięśniowo-nerwowego,
zabiegi laseroterapeutyczne - wskazane przy leczeniu trudno gojących się rana i owrzodzeniach,
przewlekłych stanów zapalnych oraz zwyrodnieniach stawów, nerwobólach, chorobach
dermatologicznych i rehabilitacji pourazowej,
zabiegi magnetoterapeutyczne - zalecane przy leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów,
kręgosłupa i kończyn, osteoporozy, zaburzeń krążenia krwi i limfy, chorobach układu nerwowego,
narządu wzroku i słuchu oraz rehabilitacji pourazowej,
strefowy masaż membranowy (suchy) - suchy hydromasaż stosowany celem poprawy krążenia
krwi oraz metabolizmu organizmu, poprawy transportu tlenu do mięśni, zwiększenia zakresu
ruchu, redukcji stresu i działania relaksacyjnego,
kąpiel kwasowęglowa (sucha) - szczególnie zalecana dla osób z cukrzycą, wskazana w leczeniu
zaburzeń krążenia obwodowego oraz chorób układu krążenia, schorzeń reumatycznych, oparzeń,
odmrożeń, owrzodzeń oraz hipo- i hipertonii.
suchy masaż Aquavibron - wskazany przy leczeniu zaników mięśni, nerwobólach (w
szczególności nerwu kulszowego), gośccu zwyrodnieniowym tkanek miękkich, przewlekłych
schorzeniach dróg oddechowych, zaburzeniach układu obwodowego oraz rehabilitacji pourazowej,
krio-terapia miejscowa - zabieg cyklicznego zamrażania i rozmrażania tkanek stosowany przy
leczeniu stanów zapalnych stawów reumatodialnych oraz o podłożu metabolicznym, przewlekłych
zapaleniach kręgosłupa szyjnego oraz zespołów fibromialgii, a także rehabilitacji pourazowej
stawów, naderwanych ścięgien i mięśni,
elektro-terapia i terapia ultradźwiękami - terapie stosowane z wykorzystanie prądu stałego
oraz fal elektroakustycznych stosowane w leczeniu schorzeń układu ruchu i zaburzeniach
neurologicznych,
inhalacje i nebulizacje - zalecane w szczególności w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłych
zapaleniach oskrzeli i obturacyjnym zapaleniu płuc oraz nadciśnieniu tętniczym, a także w
profilaktyce przeziębień.

TRANSPORT
Autokar lub bus na trasie Warszawa - Mielno-Unieście i z powrotem. Autokar odjeżdża z Placu
Bankowego i tam też wraca. Opłata za autokar wliczona jest już W CENIE skierownia.
Odległość do przejechania ok. 460 km.

Program:
.
Dzień I
godz. 8.00 wyjazd z Warszawy (Plac Bankowy), przejazd do Mielna.
ok. godz. 16.00 zakwaterowanie w Ośrodku AMW REWITA MIELNO w Mielnie-Unieściu.
ok. godz. 18.00 obiadokolacja (szwedzki stół) w stołówce ośrodka.
.
Dzień środkowe
Codziennie wyżywienie śniadanie (stół szwedzki), obiadokolacja (szwedzki stół).
Zabiegi lecznicze - dwwa zabiegi dziennie, wykonywane w dni robocze.
Czas na wypoczynek, korzystanie z lokalnych atrakcji na ternie ośrodka i miasta, spacery i
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plażowania.
.
Dzień ostatni
śniadanie
11.00 wyjazd w drogę powrotną
ok. godz. 20 przyjazd do Warszawy (Plac Bankowy)
_

Koszt Uczestnictwa:
1890.00 zł zwykły / normalna ;

1790.00 zł dla seniora / stały klientów ;

1660.00 zł dla dzieci

Uwagi:
. Cena zawiera: transport autokarem klasy** (Mercedes, Bova, Setra) lub busem Mercedes (w
przypadku miejscej liczby uczestników) z wszystkimi opłatami drogowymi i parkingowymi, noclegi w
ośrodku Rewita (pokoje 1, 2, 3 osobowe i studio), wyżywienie 3 x dziennie, korzystanie z atrakcji
ośrodka, 2 zabiegi rehabilitacyjnych (wykonywanie w dni robocze), konsultacja lekarska, program
animacyjno-rozrywkowy (zajęcia gimnastyczne, biesiada przy ognisku, wieczorki taneczne...)
ubezpieczenie NNW. Dopłata do pokoju jednoosobowego SGL: 250 zł za cały pobyt.
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI Wszystkim naszym Klientom zalecamy wykupienie
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, obejmujące takie jak nagłe zachorowanie,
nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich, śmierć
ubezpieczonego lub osoby bliskiej lub współuczestnika podróży. Ubezpieczenie kosztów imprezy
turystycznej pomoże uchronić Państwa przed finansowymi skutkami rezygnacji w imprezie
turystycznej zakupionej w biurze podróży (w tym także zdarzenia zdrowotne). Osobom starszym lub
leczącym się zalecamy rozsszerzenie ubezpieczenie o choroby przewlekłe, gdyż tylko w takim
przypadku, towarzystwo zagwarantuje Państwu pełen zwrot kosztów. Ubezpieczenie można wykupić
w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Naszym klinetom mozemy zaproponować zawarcie
umowy takiego ubezpieczenia przy zapisie na wycieczke i przy okazaji umowy organziacji wycieczki.
Koszt ubzpieczenia KR (koszty rezygnacji) wynosi 3,5 % ceny imprezy, KR z chorobami przewlekłymi
- 8,5 % ceny imprezy.
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