
            OFERTA  TURNUSU  REHABILITACYJNEGO   NA ROK  2016r. 

Termin  ; 31.08.  – 14.09 

Niechorze to piękna, malownicza miejscowość turystyczna położona pomiędzy 

Morzem Bałtyckim a jeziorem Liwia Łuża. Pensjonat New Corner to obiekt usytuowany 

w centrum miejscowości, oddalony  o 100metrów od morza, gdzie znajduje się 

szeroka, czysta plaża oraz 150 metrów od jeziora. W bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się m.in. centrum sportowe(boiska do gry w piłkę nozną, boiska do 

koszykówki, korty tenisowe) Muzeum Rybołówstwa Morskiego, które jest miejscem 

gromadzenia i zabezpieczania zabytków związanych z  historią, tradycja i kulturą 

rybacką Pomorza i Gminy Rewal oraz Latarnia morska z 1866roku, której wysokość 

sięga 45 metrów. 

Pensjonat posiada pokoje dwu, trzy i czteroosobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

Cena – 1399zł/os.-  dla grupy 20 osobowej 

Cena – 1299zł/os – dla grupy  30 osobowej 

Dopłata do pokoju jednoosobowego  -  200zł. 

Cena  obejmuje; 

 Zakwaterowanie w pokojach 2-os., 3-os, pokój 4os. Typu studio z łazienką, TV, 

czajnikiem bezprzewodowym, lodówką 

 Wyżywienie – 3 posiłki; śniadanie, obiad, kolacja( posiłki w formie  bufetu 

szwedzkiego), istnieje możliwość uwzględnienia indywidualnej diety, spośród 

wątrobowej, cukrzycowej, lekkostrawnej i wegetariańskiej 

 3 zabiegi dziennie ( 10 dni zabiegowych – 30 zabiegów w turnusie) 

 Wieczorek taneczny z muzyką na żywo oraz poczęstunkiem na powitanie i 

pożegnanie gości -  możliwość korzystania z 7-os. Zewnętrznej wanny z 

hydromasażem 

 Wspólne biesiadowaniem  z grillowaniem  mięs i ryb 

 Bilet do Muzeum Rybołówstwa Morskiego 

 Przejazd ciuchcią Retro  po wybrzeżu Rewalskim 

 Suchy prowiant  na drogę powrotną 

 Przejazd  autokarem 

     Nasza baza rehabilitacyjna specjalizuje się w chorobach zwyrodnieniowych 

kręgosłupa, chorobach układu mięśniowego, chorobach kości, nerwobólach, chorobach 

zwyrodnieniowych, chorobach układu krążenia, stanach pourazowych, chorobach układu 

pulmunologicznego,  stanach po mastektomii. 

Oferujemy następujące zabiegi lecznicze tj. masaż klasyczny, magnetoterapia, laseroterapia, 

drenaż limfatyczny, ultradźwięki, światłolecznictwo (lampa Sollux), elektroterapia, kąpiel 

perełkowa, okłady borowinowe, inhalacje, gimnastyka zbiorowa. 

Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, płatnej na miejscu w pensjonacie, wg. stawki uchwalonej 

przez  Urząd  Gminy  Rewal. 


