
 

 

WCZASY TURYSTYCZNO – WYPOCZYNKOWE 
                                   Z MOŻLIWOŚCIĄ REHABILITACJI  

              NAD PIĘKNYM JEZ. BIAŁYM 
    (SZLAK NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC WOJ. LUBELSKIEGO 
      KAZIMIERZ DOLNY, ZAMOŚĆ, WŁODAWA, SOBIBÓR) 
      OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ASTUR 
                                       Okuninka 

                     10 noclegów / 11 dni                                        
CENA: 2295 zł                                                               TERMIN: 12.06-22.06.2023 r. 

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO - WYPOCZYNKOWY ASTUR : ośrodek położony na terenie 4,5 ha 

przylegającym bezpośrednio do Jeziora Białego. Jezioro Białe to jedno z najpiękniejszych, najczystszych, a 
zarazem największych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, jest jednym z najbardziej popularnych 

miejsc wypoczynku regionu Polesia Lubelskiego z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną.  

Świadczenia: 

• przejazd autokarem 

• 10 noclegów w ośrodku Astur w Okunince 

• 3 posiłki (śniadania i kolacje w formie bufetu, 

obiady serwowane) 

• bufet kawowy czynny całą dobę 

• 2 imprezy integracyjne z muzyką z DJem 

• serwis plażowy (leżaki, parasole) 
• sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne, łódki) – 

dostępny od poniedziałku do piątku 

• wycieczka do Zamościa 

• wycieczka do Sobiboru i Włodawy 

• wycieczka do Kazimierza Dolnego – na dojeździe 

• opieka pilota 

• możliwość łowienia ryb 

• rejs łodzią ze sternikiem po Jeziorze Białym 

• dodatkowy obiad w dniu wyjazdu 

Dodatkowo płatne dla chętnych (250 zł) - badanie lekarskie oraz 27 zabiegów : 
prądy diadynamiczne, galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy tens, magnetroterapia, 
laseroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo - lampa solux, lampa bioptron, UGUL, ergometry, rotory, stoły do ćwiczeń 
manualnych, atlas, bieżnia, steper, materace, ćwiczenia indywidualne czynne i bierne, aquavibron, masaż limfatyczny 
aparatem boa                          

PROPONOWANY  PROGRAM 
I DZIEŃ, 12.06.23 - poniedziałek 

Wyjazd w godzinach rannych około godz. 5:00, przejazd do Kazimierza Dolnego – zwiedzanie  
z przewodnikiem, czas wolny; przyjazd do Okuninki, zakwaterowanie, obiadokolacja, zapoznanie się  

z ośrodkiem, dla chętnych badanie lekarskie i ustalenie zabiegów, nocleg. 
II -X DZIEŃ, 13.06 – 21.06.23 
Śniadania, zabiegi – dla chętnych, obiady, wycieczki, imprezy integracyjne, plażowanie, korzystanie z 

infrastruktury ośrodka, kolacje, noclegi. 
XI DZIEŃ, 22.06.23 – czwartek 

Śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny – pożegnanie z ośrodkiem, obiad, powrót na Śląsk i zakończenie 
imprezy w godzinach wieczornych. 
Cena nie zawiera opłat za przewodników – około 25 zł 

 

       


