
Dźwirzyno nadmorska miejscowość słynąca z czystej wody 
oraz  pięknej plaży, która przechodzi w  wał wydmowy. Dźwirzyno 
znajduje się między Bałtykiem, a Jeziorem Resko. Jest tu 
nowoczesny port, a także przystań windsurfingowa i jachtowa. 
Niezwykła atrakcją są także ponad 250-letnie dęby znajdujące się 
przy głównej ulicy. Przyjeżdżają tu osoby mające problemy                
z układem oddechowym i krążenia, ponieważ od 1978 Dźwirzyno 
posiada status uzdrowiska. Klimat jest odmienny od tego, jaki 

mamy w głębi lądu, kształtuje się pod decydującym wpływem morza. Warto wiedzieć, że specyficzną 
właściwością mikroklimatu plaży jest tzw. aerozol morski. 

Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny „DORWIT” 
położony w centrum miejscowości, w pobliżu kościół, poczta, apteka. 
Odległość do morza to ok. 300 metrów oraz ok. 1 kilometra od Jeziora 
Resko gdzie można skorzystać m.in. z rowerów wodnych. 
Zakwaterowanie wg potrzeb rodzin w pokojach z węzłem sanitarnym. 
Pokoje  wyposażone są w TV, radio, czajnik bezprzewodowy. Sprzęt 
plażowy (leżaki i parawany) do wypożyczenia w recepcji. Na terenie 
obiektu stołówka z pełnym zakresem świadczeń. Teren ogrodzony. 
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z opiekunem indywidualnym 
Termin:  05 sierpnia – 20 sierpnia 2022r. 
Cena:  2.990,00 zł  od osoby  obejmuje: (pobyt małych dzieci będzie rozpatrywany 
indywidualnie z zastosowaniem upustu). 

 wyżywienie stołówce ośrodka 
 zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym 
 przejazd autokarem do ośrodka wypoczynkowego  i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW 
 składkę na TFG i TFP 
 opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  
 całodobową opiekę pielęgniarską  
 badanie lekarskie - doraźną opiekę lekarską 
 zabiegi rehabilitacyjne (20 na osobę) 
 program wypoczynkowy: 

- wycieczka do Kołobrzegu – zwiedzanie Kołobrzegu (Starówka,  Ratusz Staromiejski, Bazylika 
Mariacka, Baszta Prochowa), wyjście na latarnię morską, spacer po molo,  
- pobyt w Aquaparku lub udział w imprezie „Przygoda Piracka” 
- rejs statkiem po morzu  
- wycieczka piesza nad Jezioro Resko  
- dwa wieczorki taneczne z poczęstunkiem  
- ognisko z pieczeniem kiełbasek wraz z muzyka na żywo  
- spotkania integracyjne, zajęcia świetlicowe  i konkursy dla dzieci, kąpiel w morzu, 
plażowanie (leczenie klimatyczne – jodoterapia).  
 
Pobyt i program wypoczynkowy może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną. 
Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według wytycznych MZ, GIS  
i MEN.  
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