
Oferta rehabilitacyjna 

pobyt czasowy 

Pakiet 1x obejmuje 1 dzień zabiegowy 

1.Do 60 minut terapii indywidualnej (metody neurofizjologiczne, terapia manualna, 
elementy masażu). 

 

2. Do 2 zabiegów fizykalnych z zakresu: światłolecznictwo, laseroterapia, ultradźwięki, 
elektroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, pole elektromagnetyczne wysokiej 
częstotliwości) – każdy kolejny zabieg dodatkowo płatny. Zabiegi krioterapii miejscowej 
oraz hydroterapii – dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

 120 PLN 

Pakiet 10x obejmuje 10 dni zabiegowych 

1. 10 X  do 60 minut terapii indywidualnej (metody neurofizjologiczne, terapia manualna, 
elementy masażu). 

 

2. 10 X do 2 zabiegów fizykalnych z zakresu: światłolecznictwo, laseroterapia, 
ultradźwięki, elektroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości) – każdy kolejny zabieg dodatkowo płatny. 
Zabiegi krioterapii miejscowej oraz hydroterapii – dodatkowo płatne zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 

 

 1,100 PLN 

Pakiet 20x obejmuje 20 dni zabiegowych 

1. 20 X  do 60 minut terapii indywidualnej (metody neurofizjologiczne, terapia manualna, 
elementy masażu). 

 

2. 10 X do 2 zabiegów fizykalnych z zakresu: światłolecznictwo, laseroterapia, 
ultradźwięki, elektroterapia, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości) – każdy kolejny zabieg dodatkowo płatny. 
Zabiegi krioterapii miejscowej oraz hydroterapii – dodatkowo płatne zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 

 

 2,000 PLN 
 
 
 
 
 
 

 



pobyt stały 

Pakiet 1x obejmuje: 
Do 45 minut fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia) prowadzonej zgodnie z zaleceniami 
koordynatora i/lub lekarza opieki zdrowotnej, prowadzonej 1x w tygodniu. 

 

 80 PLN 

Pakiet 2x obejmuje: 
Do 45 minut fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia) prowadzonej zgodnie z zaleceniami 
koordynatora i/lub lekarza opieki zdrowotnej, prowadzonej 2x w tygodniu. 

 

 150 PLN 

Pakiet 3x obejmuje: 
Do 45 minut fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia) prowadzonej zgodnie z zaleceniami 
koordynatora i/lub lekarza opieki zdrowotnej, prowadzonej 3x w tygodniu. 

 

 220 PLN 

ambulatorium 

Pakiet 1x obejmuje: 
Do 45 minut fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia) prowadzonej zgodnie z zaleceniami 
koordynatora i/lub lekarza opieki zdrowotnej, prowadzonej 1x w tygodniu. 

 

 90PLN 

Pakiet 2x obejmuje: 
Do 45 minut fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia) prowadzonej zgodnie z zaleceniami 
koordynatora i/lub lekarza opieki zdrowotnej, prowadzonej 2x w tygodniu. 

 

 160PLN 

Pakiet 3x obejmuje: 
Do 45 minut fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia) prowadzonej zgodnie z zaleceniami 
koordynatora i/lub lekarza opieki zdrowotnej, prowadzonej 3x w tygodniu. 

 

 230PLN 
 


