
Rehabilitacja po Covid-19  

 

CO MOŻESZ UZYSKAĆ DZIĘKI REHABILITACJI? 

 Remisję przewlekłych objawów syndromu „long COVID” (powikłań po przebytej chorobie) 

 Przywrócenie prawidłowej czynności układu oddechowego 

 Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych 

 Zwiększenie wydolności fizycznej organizmu 

 Poprawa funkcjonowania psychospołecznego 

  Edukacja prozdrowotna 

 

Nie możesz dojść do pełni zdrowia? Chciałbyś wzmocnić swój organizm po COVID-19? 
W Imperiall Resort & MediSpa przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę: 

 Konsultacja z mgr fizjoterapii – Kamil Machmudow PWZFz: 45429 (Konsultacja z fizjoterapeutą obejmująca 

wywiad z pacjentem oraz diagnostykę funkcjonalną poprzez analizę postawy ciała i zastosowanie specjalistycznych 
testów klinicznych czy testów wydolnościowych mających na celu zidentyfikować przyczynę wystąpienia danej 
dolegliwości bólowej czy dysfunkcji narządu ruchu.) 

 Testy wydolnościowe z oceną tolerancji wysiłku na początku i pod koniec pobytu 

(np. 6 minutowy test marszowy, Test Ruffiera, Test 8 kroków) 

 2x komora hiperbaryczna/Inhalacje 
 5x gimnastyka w basenie / Sali gimnastycznej 
 5x Spacer Nordick Walking po plaży 
 Pakiet 10 zabiegów fizykalnych (2 zabiegi dziennie od pn do pt (, prądy interferencyjne, tens, pole magnetyczne, 

laser, lampa sollux, okład borowinowy) 

 Możliwość wykonania USG narządu ruchu (dopłata 150zł) 

* rodzaj zabiegów zostanie określony przez fizjoterapeutę po odbytej konsultacji  



 

Dodatkowo w ofercie 

• 8 dni (7 Noclegów) według wybranego rodzaju 

zakwaterowania (sobota – sobota) 

• Wyżywienie (śniadanie, koktajl witaminowy wzmacniający 

organizm, obiadokolacja) 

• Program animacji dla dorosłych i dzieci 

• Wieczory z muzyką na żywo 

• Szlafrok w pokoju (osoba dorosła) 
• Ręcznik Basenowy oraz hotelowy   
• Nielimitowany relaks na basenie krytym  

(tor pływacki 12.5 m, basen rekreacyjny, wydzielona strefa 
dla dzieci, zjeżdżalnia, Jacuzzi) 

• Strefa Wellness (Sauna sucha, Łaźnia Parowa, Tężnia 
solankowa, Jacuzzi) 

• Korzystanie z zespołu basenów zewnętrznych z podgrzewaną 
wodą (od czerwca do września) 

• Korzystanie z Sali Fitness ( Siłownia ) 
• Korzystanie z Outdoor Fitness Park (Siłownia zewnętrzna) 
• Korzystanie z Boiska Wielofunkcyjnego (piłka nożna, 

koszykówka, siatkówka, tenis) 
• Bezpłatny dostęp do WiFi 
 

Atrakcje dla dzieci: 
 

 Powitalna Niespodzianka od Imperiall  

 Nielimitowany wstęp do przestronnej Sali Zabaw 
Joonglaland a w niej terrarium (legwany TRALA i  LALA)  
oraz akwarium 

 Wstęp do Sali Zabaw Interaktywnych: Podłoga interaktywna 
FUNFLOOR, Play Station na dużym ekranie, szachy giganty, 
piłkarzyki 

 Akcesoria dziecięce do Pokoi: wanienki, podnóżki, maty 
antypoślizgowe, zabezpieczenia do kontaktu, nakładki na 
toaletę (na życzenie) 

 Akcesoria dziecięce w Restauracji: krzesełka, podgrzewacz 
do butelek, mikrofalówka, zastawa dla dzieci, śliniaki 

 Inne*: łóżeczko dziecięce z pościelą, wózek spacerowy, sanki 
(*opcja dodatkowo płatna) 

 

Dodatkowo w obiekcie: 

 Level 5 Restauracja a’la carte z widokiem na morze 

 Lounge Club 

 MediSpa ( m.in. komora tlenowa, masaże, zabiegi na twarz i 
ciało, zabiegi rehabilitacyjne) 

 Sala gimnastyczna/sala taneczna 

 Sala Kinowa 

 Mini Salon gier  

 Bilard 

 Wypożyczalnia rowerów, przyczepek oraz kijków do nordic 
walking 

 Stół do tenisa stołowego 

 Miejsce na ognisko 
 

 

 

Cennik opłat dodatkowych 

 Opłata miejscowa liczona od 2-giej doby pobytu wg. stawki 
UG UM 2 zł/ 1os. dorosła. ; 1 zł/1 dziecko, emeryt, rencista.   

 Parking Monitorowany - 20 zł/doba 

 Garaż: 40 zł/doba 

 Pies – 60 zł/doba (Domek Lux) 

Cennik usług dodatkowych: 

 Łóżeczko dziecięce z pościelą –50 zł (pobyt) 

 Wypożyczenie ręcznika basenowego – 30 zł (pobyt) 

 Transfer do Kołobrzegu* - 50 zł (do 4 osób) 

 Transfer do Koszalina* - 150 zł (do 4 osób) 

 Transfer na lotnisko do Goleniowa* - 300 zł (do 4 osób) 
*Transfery w godzinach 07:00-20:00.  
W pozostałych godzinach wycena indywidualna. 

 
Do kwalifikacji zabiegowej niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przebycie Covid-19 (np. 
pozytywny test) lub potwierdzenia przebycia izolacji w warunkach domowych (sms) lub dokumentacji medycznej 
potwierdzającej hospitalizację. 

Przy grupie minimum 20 osób kalkulacja indywidualna. 

Informacje dodatkowe: 
 Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 (rozpoczęcie obiadokolacją w dniu przyjazdu, zakończenie 

śniadaniem w dniu wyjazdu). 

 Dziecko 0-4 lat – (maksymalnie dwoje dzieci) bez świadczeń bezpłatnie: śpiące na łóżku z rodzicami, bez pościeli oraz ręcznika, 
Dziecko korzysta ze śniadania oraz obiadokolacji, bez lunchu. 

 Trzecie i kolejne dziecko w wieku 0-4 lat śpiące na dostawce, obowiązuje opłata stała; w cenie pobytu: łóżeczko z pościelą, ręcznik 
hotelowy, śniadanie, obiadokolacja, bez lunchu.   

 Pobyt dzieci w wieku 0-4 lata nie jest liczony jako pobyt osoby pełnopłatnej i nie jest wliczany do ilości osób w zakwaterowaniu. 

 Dzieci, które ukończyły 12 lat na dzień wymeldowania obowiązuje kalkulacja wg cennika osoby dorosłej, opcjonalnie lunch 
dodatkowo płatny. 

 Wiek Dzieci 0-12 lata liczony na podstawie daty urodzenia z dnia wymeldowania. 

 Ilość dostawek ograniczona 

 W przypadku nie wykorzystania całości świadczeń lub występowania przeciwwskazań do pobierania zabiegów, opłata za pobyt nie 
ulega zmniejszeniu.  
UWAGA! Aby korzystać z bezpłatnych atrakcji na terenie ośrodka wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek 
identyfikacyjnych na ręku. Jednocześnie informujemy, że utrata, zgubienie lub zniszczenie, a także udostępnienie paska identyfikacyjnego 
innym osobom, uniemożliwi Państwu korzystanie z naszych usług w pełnym zakresie. 
 
 
 
 
 



 

Imperiall Resort & MediSpa zastrzega sobie prawo do  zmiany cen, jak również programu i składowych pakietu, 
oraz zastrzega sobie prawo do zmiany numeru apartamentu/bungalowu/pokoju 

 przydzielonego we wstępnej karcie rezerwacji. 
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Imperiall Resort & MediSpa. 

W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zadatku w terminie 3 dni.  
Pozostała należność płatna najpóźniej w dniu przyjazdu .W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi. 

 
 

WWW.IMPERIALL.PL 
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