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CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku – Laureat Konkursu 
Pracodawca Wrażliwy Społecznie „Lodołamacze 2009 oraz 2014” 

 

Wczasy wypoczynkowo - rehabilitacyjne 
 

Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” położone jest na południu Polski  
w malowniczej miejscowości Szczyrk. Oferuje ponad 500 miejsc noclegowych                    
w komfortowych pokojach z widokiem  na wspaniałą panoramę beskidzkich szczytów,                
z których najwyższy to Skrzyczne (1257 m. n.p.m.). Ośrodek spełnia wszelkie wymogi 
na organizację turnusów rehabilitacyjnych. Posiadamy wpis do rejestru ośrodków  
nr OD/24/0008/14  oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów                                 
nr OR/24/0005/15. Najwyższa klasa czystości powietrza sprzyja procesom leczenia 
osób ze schorzeniami alergicznymi.  Ze względu na położenie naszego obiektu 
(powyżej 600 m n.p.m.) bakterie roztocza w ogóle nie występują. Proponujemy 
Państwu 15 dniowe turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne oraz 
rekreacyjno-sportowe. 

TERMINY TURNUSÓW 
 

7-21.05.2017r.,  28.05-11.06.2017r., 18.06-2.07.2017r.,  

30.07-13.08.2017r,   13-27.08.2017r. 
 

   Powyższe terminy turnusów obowiązują osoby mające dofinansowanie do 
turnusów rehabilitacyjnych z MOPS-ów lub PCPR-ów. 
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                      Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
 

Grupy oraz indywidualni klienci nie posiadający dofinansowania MOPS i PCPR 
mają możliwość dowolnego wyboru terminu turnusu w ciągu całego roku. 

 
ZNIŻKI :   

 zniżka dla osoby towarzyszącej / opiekuna -  bez rehabilitacji 100 zł / turnus 
 parking w cenie 

 
DODATKOWO PŁATNE:  

 dieta specjalna według wskazań lekarza dopłata 8 zł / dzień 
 dieta dla osób z cukrzycą (drugie śniadanie, podwieczorek) dopłata 8 zł / dzień 
 opłata miejscowa  

 

Zapewniamy Państwu: 
 zakwaterowanie w pokojach 1, 2  osobowych; 
 wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie w formie bufetu, obiad, kolacja), dodatkowo 

istnieje możliwość wykupienia diety według zaleceń lekarza;  
 2  x dziennie zabiegi fizjoterapeutyczne w tym masaż (10 dni zabiegowych  

w dni robocze) - warunkiem zaordynowania zabiegów dla kuracjuszy jest 
dostarczenie przed badaniem lekarskim informacji o stanie zdrowia, podpisanej 
przez lekarza kierującego  z miejsca zamieszkania;   

 badanie lekarskie w dniu przyjazdu i po zakończonym turnusie; 
 całodobową doraźną opiekę lekarską; 
 codzienny dyżur pielęgniarki. 

 
 

Koszt turnusu wyższy standard 

w pokoju 2 os 1399  zł 

w pokoju 1 os 1499  zł 



 Dodatkowo w cenie turnusu zapewniamy: 
 wieczorki taneczne w kawiarni z dyskoteką; 
 wycieczkę do muzeum browarnictwa w Żywcu; 
 jedną kolację uroczystą lub grillową w ogródku letnim; 
 całodobowy sejf; 
 plac zabaw dla dzieci, małpi gaj; 
 korzystanie z Sali ćwiczeń, basenu letniego, tenisa stołowego; 
 bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w wyznaczonych miejscach; 
 pokój socjalny z zapleczem kuchennym. 

 
Turnusy przeznaczone  są  między innymi dla osób: 

 z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
 z chorobami neurologicznymi, 
 z cukrzycą, 
 z chorobami układu oddechowego (tylko leczenie klimatyczne), 
 z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną (osoby przyjmowane są 

z opiekunem). 
 

W cenie turnusu zapewniamy bazę zabiegową w zakresie: 
 Fizykoterapii: 
 Elektroterapia: prądy diadynamiczne, jontoforeza, elektrostymulacja, galwanizacja, 

prądy Tens’a, interferencyjne, AMF,  Kotz`a,  Treberta. 
 Światłolecznictwa: IR, UV (lampa terapeutyczna Lumina), Laseroterapia (aparat 

Polaris 2). 
 Ultradźwięki, Fonoforeza. 
 Magnetoterapia (Magner PLUS). 
 Kinezyterapia: 
 Ogólna (ćwiczenia ogólno usprawniające, gimnastyka). 
 Miejscowa (ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne, samo wspomagane, 

synergistyczne, izometryczne). 
 Masaż: 
 Klasyczny. 
 Segmentarny. 
 Manualny Drenaż Limfatyczny. 
 Hydroterapia. 

 

Wszystkie wyżej wymienione zabiegi można stosować do leczenia i rehabilitacji schorzeń w 
wielu dziedzinach (np. medycynie sportowej, ortopedii, reumatologii czy neurologii) w tym m.in.: 
zespołów bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, chorób 
zwyrodnieniowych stawów, nerwobóli, porażeń wiotkich, zaburzeń krążenia obwodowego czy 
chronicznych zapaleń nerwów.  
 

Istnieje możliwość wykupienia większej ilości zabiegów przez uczestników turnusu oraz ich 
opiekunów według  poniższego cennika (po wcześniejszej konsultacji lekarskiej). 
 

Fizykoterapia od 10 zł/zabieg 
Kinezyterapia      10 zł/zabieg 

Masaż leczniczy od 30 zł/zabieg 
Cena konsultacji lekarskiej dla opiekunów  i 

osób towarzyszących 
                
                        50 zł 

Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych. 
CKiR „Orle-Gniazdo” dysponuje łącznie 268 pokojami. Wszystkie pokoje wyposażone są w  
łazienkę,  telefon, oraz  TV  satelitarną.   Proponujemy  pokoje  1, 2  osobowe   
w tym 7 pokoi 2 osobowych w wyższym standardzie przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Na terenie CKiR „Orle-Gniazdo” znajduje się:  
restauracja, sala bankietowa, kawiarnia z dyskoteką, drink bar, sala ćwiczeń, sauny, jacuzzi, 
solaria, gabinet masażu, salon  kosmetyczny, miejsce na  grilla z zadaszonymi wiatami, basen 
letni, oraz parking dla samochodów osobowych i autokarów. Obiekt jest monitorowany. 
 
Cena turnusu nie obejmuje ubezpieczenia NNW (Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków).Wykupienie polisy jest dobrowolne i leży po stronie uczestnika turnusu. 
 

Informujemy, że CKiR „Orle Gniazdo” Szczyrk Sp. z o.o. posiada 
status Zakładu Pracy Chronionej, dlatego też zakupując usługi w naszej Spółce mają 

Państwo prawo do odliczeń z obowiązkowych wpłat na PFRON. 


