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Marzenie Zakopane - ośrodek wypoczynkowy w górach
http://marzenie-zakopane.pl

Marzenie to kompleks wypoczynkowo-rehabilitacyjny znajdujący się w Zakopanem. Jest to obiekt, który
oferuje turnusy rehabilitacyjne, wczasy zdrowotne i urlopy dla rodzin. Dobrze zorganizowany obiekt jest
przystosowany do swojej funkcji gabinet zabiegowy, sale ćwiczeń, salki konferencyjne to miejsca, z których
można korzystać. Dla dzieci przeznaczony jest plac zabaw i specjalne sale, a dla gości bezpieczny parking z
monitoringiem.

Oferta ośrodka
W kompleksie wypoczynkowo-rehabilitacyjnym Marzenie mogą odpocząć i zregenerować siły osoby
niepełnosprawne, ale też zmagające się z chorobami kręgosłupa, stawów (zapalenia i zwyrodnienia), skóry
(mające atopowe zapalenie skóry). Otrzymają one fachową opiekę i będą mogły skorzystać z zabiegów
wykonanych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Skorzystać z wypoczynku w Marzeniu mogą osoby
starsze, również po udarach, ludzie z urazami po wypadkach. Fachowa pomoc medyczna, rehabilitacja pod
okiem doświadczonych rehabilitantów może przynieść naprawdę dobre efekty.

Atrakcje dla gości
Kontakt z naturą jest możliwy nie tylko dzięki spacerom i podziwianiu widoków można skorzystać z
wycieczek na Rusinową Polanę. Organizowane są również dla chętnych wyjazdy do basenów termalnych.
Można spróbować lokalnej kuchni, ale też poznać wiele ciekawych osób. Odpoczynek może być mniej lub
bardziej aktywny w zależności od potrzeb i możliwości osoby. To okazja do zregenerowania sił fizycznych i
psychicznych. Bliskość natury wpływa pozytywnie na cały wypoczynek zmiana otoczenia również robi sporo
dobrego.

Pokoje
Goście kompleksu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego Marzenie mają do wyboru zakwaterowanie w pokojach
1-, 2-, 3- i 4-osobowych. Mają one telewizję, pełen węzeł sanitarny i dostęp do bezprzewodowego Internetu
poprzez Wi-Fi. Warto zapoznać się z dokładną ofertą, która znajduje się na stronie internetowej obiektu.

Kategorie
Turystyka i podróże - Wypoczynek i rekreacja
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