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Turnus rehabilitacyjny „LECH” w Kołobrzegu 2022 
 

Krajowa Izba Radców Prawnych przedstawia otrzymaną ofertę i zaprasza radców prawnych seniorów  
i nie tylko do udziału w turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez Spółdzielnie Sanatoryjno-
Wypoczynkową “Lech" Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu. 
 

 Termin: 24.09.2022 r. – 08.10.2022 r. 
 Koszt turnusu dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym: 3 339 zł brutto 
 Dopłata do pokoju jednoosobowego 350 zł  
 Opłata klimatyczna w wysokości 4,80 zł za jeden dzień 

 
Cena pobytu obejmuje: 
 

 zakwaterowanie Uczestników w pokojach 2-osobowych z balkonami oraz z pełnym węzłem 
sanitarnym; 

 zabiegi rehabilitacyjno-pielęgnacyjne (min. 3 zabiegi dziennie dla jednego Uczestnika ustalone 
z SU LECH w oparciu o wskazania fizjoterapeuty – zabiegów nie wykonuje się w dniu przyjazdu, 
wyjazdu oraz niedziele i święta); 

 konsultację fizjoterapeutyczną; 
 pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniadanie obiad, kolacja). 
 możliwość korzystania z basenu, jacuzzi i sauny bez limitu w godzinach otwarcia 
 korzystanie z siłowni i sali fitness  
 możliwość udziału w gimnastyce w basenie; 
 możliwość wypożyczenia kijków Nordic Walking; 
 możliwość wypożyczenia sprzętu plażowego (leżaki i parawany); 
 program kulturalno-wycieczkowy (realizowany w przypadku zgłoszenia min. 20 Uczestników) 

tj.: 
1. uroczysty wieczorek zapoznawczy; 
2. zwiedzanie miasta Eco Carem; 
3. wycieczkę autokarową do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy; 
4. rejs statkiem spacerowym po morzu (statek spacerowy wypływa z portu Kołobrzeg, 

rejs około ½ godz.); 
5. uroczysty wieczorek pożegnalny; 

 
Program kulturalno-wycieczkowy dostępny będzie dla wszystkich Uczestników. Szczegóły, w tym 
terminy i czas trwania poszczególnych elementów Programu kulturalno-wycieczkowego SU LECH 
ustali z Uczestnikami. Program kulturalno-wycieczkowy może ulec zmianie w zależności od 
dostępności obiektów turystycznych lub w związku z obostrzeniami wprowadzonymi ze względu 
na epidemię COVID-19. W przypadku braku możliwości wypełnienia któregoś z ww. punktów 
programu kulturalno-wycieczkowego, SU LECH zobowiązuje się do zapewnienia innej propozycji.  SU 
LECH zastrzega sobie organizację atrakcji wymienionych w pkt. 2, 3, 4 pod warunkiem zgłoszenia nie 
mniej niż 20 Uczestników. W przypadku niezebrania się minimalnej grupy, SU LECH nie zapewni innej 
propozycji. 
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Rezerwacja: 
Rezerwacji można dokonać do dnia 20 sierpnia 2022 r. telefonicznie pod numerem 695 773 591 lub 
w recepcji 94 352 52 91. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji drogą elektroniczną lub pocztą 
tradycyjną w ciągu 7 dni od daty rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 1000 zł na konto: 
 
Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkową “Lech" Sanatorium Uzdrowiskowe w  Kołobrzegu,  
ul. Korzeniowskiego 1, 78-100 Kołobrzeg. 

PEKAO S.A. o/Kołobrzeg: 58 1240 6508 1111 0000 5403 4466 
z dopiskiem:  pobyt leczniczy 24.09.2022 r. – 8.10.2022 radca prawny 

 
Ostateczny termin wpłaty zadatku to 27 sierpnia 2022 r.  
 
 
 

Warunkiem dokonania rezerwacji na warunkach określonych w ofercie jest przedstawienie 
dokumentu potwierdzającego członkostwo w samorządzie radców prawnych. 

 

 

 

 


