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Dorwit - terminy i ceny 2014 

Termin turnusów   14 dniowych Cena/osoba  

Pokój 2-os. 

Cena/osoba  

Pokój 3-os. 

26.04 – 09.05 992 zł  992 zł  

10.05 - 23.05 1090 zł  1090 zł  

24.05 - 06.06 1203 zł  1153 zł  

07.06 - 20.06 1254 zł  1204 zł  

21.06 - 04.07 1360 zł  1310 zł  

05.07 - 18.07 1470 zł  1420 zł  

19.07 - 01.08 1520 zł  1470 zł  

02.08 - 15.08 1520 zł  1470 zł  

16.08 - 29.08 1399 zł  1349 zł  

30.08 - 12.09 1299 zł  1249 zł  

13.09 - 26.09 1199 zł  1149 zł  

27.09 - 10.10 1049 zł  999 zł  

11.10 - 24.10 1029 zł  979 zł  

25.10 - 07.11 999 zł  949 zł  

  

Ośrodek Dorwit położony jest w samym centrum 

Dźwirzyna, w odległości ok. 300 metrów od 

morza. 

 

Obiekt posiada pokoje 1, 2, 3-osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym, z balkonami oraz bez. 

Wyposażone są w: TV, radio, czajnik 

bezprzewodowy. Przyjmujemy turnusy: 

rehabilitacyjno - wypoczynkowe dla osób 

niepełnosprawnych, zielone szkoły, wczasy, 

pobyty indywidualne. 

 

Ośrodek Perła położony jest w centrum Dźwirzyna. 

Odległość od Ośrodka do morza do zaledwie 5-10 

minut pieszo (250-300 metrów). 

 

Oferujemy Państwu pokoje 2, 3, 4 - osobowe z 

pełnym węzłem sanitarnym, z balkonami lub bez. 

Wyposażone są w: TV, radio, czajnik 

bezprzewodowy. Przyjmujemy turnusy: 

rehabilitacyjno - wypoczynkowe dla osób 

niepełnosprawnych, zielone szkoły, kolonijne, 

pobyty indywidualne, obozy językowe, obozy 

sportowe. 

 



Perła – terminy i ceny 2014 

Termin turnusów   14 dniowych Cena/osoba  

Pokój 2-os,3-os,4-os 

31.05 – 13.06 1078 zł  

17.08 - 30.08 1200 zł  

31.08 - 13.09 1150 zł  

14.09 - 27.09 1080 zł  

Perła - pobyty lecznicze 7 dniowe 

Termin pobytów leczniczych  

7 dniowych 

Cena/osoba  

Pokój 2-os,3-os,4-os 

25.05 – 31.05  490 zł  

11.06 - 17.06  620 zł  

28.06 - 04.07  695 zł  

 Opis pakietu leczniczego: 

• Noclegi: 6 noclegów 

• Posiłki: 3 dziennie - od śniadania w dniu przyjazdu do kolacji w dniu wyjazdu 

• Atrakcje: Wieczorek taneczny 

• Opieka medyczna: Badanie lekarskie - początkowe. Interwencyjna opieka medyczna 

• Zabiegi: 2 zabiegi dziennie w dni robocze zlecone przez lekarza  

Uwagi: 

 Dziecko od 3 do 10 lat z 1/2 wyżywienia 20% zniżki od wartości turnusu.  
 Dziecko od 3 do 10 lat z 1/2 wyżywienia bez rehabilitacji na wspólnym noclegu 40% zniżki od wartości 

turnusu  
 Dziecko do lat 3 bez świadczeń - 300, zł/turnus.  
 Dopłata do pok.1-os. 300, zł do ceny, dot. pobytu 14 dniowego.  
 Dzieci od 3 do 10 lat bez rehabilitacji z 1/2 wyżywienia 30% zniżki od ceny turnusu.  
 Opłata klimatyczna płatna w recepcji wg cennika z uchwały Gminy  
 W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. 

Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.  

 UWAGA!  Miejsc wolnych na turnusy coraz mniej! 

 Zabiegi lecznicze i turnusy rehabilitacyjne 

Dźwirzyno posiada specyficzny mikroklimat, który wspiera leczenie chorób układu oddechowego. 

Tanie turnusy rehabilitacyjne oraz profesjonalna baza zabiegowa, to główne atuty ośrodka 

sprzyjające udanemu wypoczynkowi. 

Świadczymy następujące zabiegi: masaż klasyczny, masaż aquavibron, masaż wibracyjny –maty, 

inhalacje solankowe z zastosowaniem olejków eterycznych, światłolecznictwo: solux, bioptron, 

magnetronik, okłady borowinowe, diadynamik, wodny masażer stóp, kąpiel perełkowa, kąpiel 

solankowa, kąpiel borowinowa, hydromasaż. 


