
Ustka  jest miastem położonym na terenie województwa pomorskiego. Miasto leży na 
terenie Wybrzeża Słowińskiego i znajduje się zaledwie kilkanaście 
kilometrów od Słowińskiego Parku Narodowego. Ustka jest 
miejscowością uzdrowiskową, gdyż jej atrakcyjne położenie 
geograficzne (nad Bałtykiem oraz w sąsiedztwie wielu lasów 
sosnowych) sprawia, że miejscowe powietrze pełne jest zdrowotnego 
jodu, nie brak tam również źródeł solanki. Nadmorski kurort 
tętniący życiem, idealne miejsce na wypoczynek i dobrą zabawę 

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „PRZYLESIE” położony jest 
w malowniczo pięknej, wielokrotnie nagradzanej - ze względu na niepowtarzalny charakter 
i jedyny w swoim rodzaju klimat nadmorskiej miejscowości - Ustka. Ze względu 
na osłonięcie wydmami oraz bogatymi w tlen nadmorskimi 
lasami. Obiekt dysponuje pokojami 2, 3, 4 osobowymi 
i  pokojami typu studio z łazienkami, wyposażonymi 
w telewizory. Na terenie ośrodka możliwość korzystania 
z bezprzewodowego Internetu. W ośrodku dostępna jest sala 
konsumpcyjna oferująca  całodzienne wyżywienie z domową 
kuchnią. Obiekt dysponuje altaną rekreacyjną, wydzielonym 
miejscem na grill oraz siłownią, wypożyczalnią rowerów, 
kijków do Nordic Walking. 
Turnus rehabilitacyjny usprawniająco – rekreacyjny dla dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych z opiekunem indywidualnym  
Termin:    13 lipca – 27 lipca 2023r. 
Cena:  3.700,00 zł  od uczestnika obejmuje:  

 zakwaterowanie  w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym 
 wyżywienie w stołówce ośrodka 
 przejazd do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem 
 ubezpieczenie NNW , składkę na TFG i TFP 
 opiekę kadry  
 3 serie zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza 
 dowóz nad morze 
 program rekreacyjny :  
- spotkania przy grillu, wieczorki taneczne, spotkania integracyjne 
- wycieczki piesze promenadą nadmorską, do latarni morskiej, portu, zwiedzanie 

Muzeum Bursztynu lub Muzeum Chleba 
- wycieczka autokarowa do  Doliny Charlotty.  Przepiękne miejsce, wyjątkowa atrakcja 
oddalona od zgiełku miast, z najczystszym powietrzem w Polsce, wolnym od smogu, 
kilka kilometrów od bałtyckich plaż i Ustki, nad jeziorem i w otoczeniu lasu. Miejsce  
posiada wyjątkowe obiekty wybudowane na wyspach, bliskość natury, 120 ha terenu 
ze ścieżkami rowerowymi, spacerowymi,  ZOO Charlotta z Krainą Bajek, Wodnym 
Safari i Motylarnią i wiele innych. 

- zajęcia sportowe i świetlicowe  
-  jodoterapia, kąpiel w morzu i plażowanie. 
Pobyt i program rekreacyjny może ulec zmianie ze względu na stan zagrożenia 
epidemicznego. Będzie realizowany w ramach zaplanowanego budżetu i według 
wytycznych MZ, GIS i MEN.  
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