
22 Gazeta Senior nr 09/2019 www.GazetaSenior.pl

•	 6	noclegów	-	5	dni	zabiegowych
•	 wyżywienie	-	3	posiłki	dziennie
•	 badanie	kwalifikujące	do	zabiegów	

przez	magistra	fizjoterapii
•	 4	zabiegi	dziennie	z	zakresu	

fizjoterapii
•	 SPA	(basen,	jacuzzi,	sauna	sucha	

i	parowa)
•	 FITNESS	(siłownia,	sala	fitness)
•	 REKREACJA	(rowery,	sprzęt	do	

nordic	walking,	tenis	stołowy)
•	 bezpłatny	parking

W PROGRAMIE 

•	 poranna	gimnastyka
•	 nordic	walking
•	 ognisko	nad	

brzegiem	jeziora*
•	 wieczorki	filmowe*
•	 wieczorki	z	kasynem*
*	przy	grupie	min.	10	os.

Centrum Rehabilitacji & SPA   
+48 87 428 0 715 
rehabilitacja@azs-wilkasy.pl 

Recepcja Hotelu  
+48 87 428 0 700 
wilkasy@azs.pl  

www.azs-wilkasy.pl

MIESIĄC/ 
MIEJSCE W POKOJU

1-os. 2,3,4-os.  

STANDARD

2-os.  

z TARASem

4-os.  

STUDIO
2-os.  

DE-LUX  

IX-X 1350	zł 940	zł 1040	zł 1040	zł 1500	zł

XI-IV 1200	zł 870	zł 970	zł 970	zł 1370	zł

POBYT REHABILITACYJNY 7 dni

DIETY za dopłatą:
•	 dieta	wegetariańska
•	 dieta	wegańska
•	 dieta	bezglutenowa
**	możliwość	skorzystania	
z	innych	diet	po	wcześniejszym	
ustaleniu

Mazury TANIA JESIEŃ dla SENIORÓW

REKLAMA

Podróże	DLA ZDROWIA
Na zawsze zakochałam się w Grecji i wybieram wyspy, które warto zoba-
czyć. Tym razem na tygodniowy wypoczynek pojechałam z koleżankami 
do miejscowości Faliraki – największego turystycznego miasteczka na 
wyspie Rodos. 

Według	 mitologii	 wyspa	 za-
wdzięcza	 swą	 nazwę	 ukocha-
nej	 Heliosa,	 pięknej	 nimfie	
Rodos	–	córce	boga	morza	Po-
sejdona	 i	 nimfy	 Amfitryty.	 He-
lios	stał	się	opiekunem	wyspy.
Rodos	 od	 południowo-
-wschodniej	 części	 oblega	
Morze	 Egejskie,	 a	 z	 drugiej	
strony	 Morze	 Śródziemne.	
Jest	największą	wyspą	Dode-
kanezu	 i	 jedną	 z	 najbardziej	
rozwiniętych	 turystycznie.	
Spotkamy	 tu	 niezwykłą	 florę	
i	faunę,	m.in.	zagrożone	wygi-
nięciem	gatunki	motyli	(Dolina	
Motyli	 dla	 turystów	 dostępna	
jest	dopiero	w	lipcu	i	sierpniu),	
rybę	 słodkowodną	 –	 gizani,	
rodyjskiego	 bobra	 i	 wielkie	
żółwie	morskie,	których	sami-
ce	składają	jaja	na	niektórych	
plażach	Rodos.
Klimat	wyspy	jest	umiarkowa-
ny	śródziemnomorski,	mocno	
nasłoneczniony.	 Zima	 łagod-
na	z	wysokimi	temperaturami,	
a	lato	orzeźwiające	z	powodu	
wiejących	 w	 miesiącach	 let-
nich	 północno-wschodnich	
wiatrów.

Ziemia i ludzie
Mieszkańcy	 wyspy	 zajmują	
się	 handlem	 i	 rybołówstwem.	
Po	 przyłączeniu	 Rodos	 do	
Grecji	 gospodarka	 wyspy	
zachowała	 swój	 tradycyjny,	
rolniczo-hodowlany	 charak-
ter.	Główne	uprawy	to:	oliwki,	
owoce	 cytrusowe,	 pszczelar-
stwo,	 winna	 latorośl.	 	 Z	 kolei	
hodowla:	owiec,	krów	i	drobiu.	
Na	 wyspie	 produkowane	 są	
wyroby	rzemiosła	artystyczne-
go	–	tkaniny,	hafty	i	ceramika.	
W	 latach	 sześćdziesiątych,	
kiedy	 cudzoziemcy	 pocho-
dzący	 z	 krajów	 skandynaw-
skich	 zaczęli	 odwiedzać	 Ro-
dos,	 turystyka	 rozwinęła	 się	
w	 tempie	 błyskawicznym.	
Rodyjczycy	 porzucali	 wtedy	
tradycyjne	zawody,	żeby	zająć	
się	 obsługą	 turystów.	 Więk-
szość	 mieszkańców	 wyspy	
jest	zatrudniona	w	handlu	i	ob-
słudze	 ruchu	 turystycznego.	

Kolos rodyjski
Rodyjczycy	 wznieśli	 ten	 po-
mnik	 na	 cześć	 opiekuna	 wy-

spy	 boga	 Heliosa,	 który,	 jak	
wierzyli,	pomógł	 im	odeprzeć	
ataki	 macedońskiego	 wład-
cy.	 Pomnik	 był	 budowany	
przez	 12	 lat,	 jest	 zaliczany	

do	 siedmiu	 cudów	 starożyt-
nego	 świata.	 Posąg	 stał	 na	
miejscu	 przez	 56	 lat.	 Został	
obalony	przez	trzęsienie	ziemi	
i	 runął	do	morza.	Mieszkańcy	
chcieli	 go	 odbudować,	 ale	
nic	z	 tego	nie	wyszło.	Zranio-
ny	 Kolos	 przeleżał	 w	 morzu	
800	lat.	W	653	roku	Arabowie	
najechali	 na	 Rodos	 i	 spusto-
szyli	wyspę,	 rozłożyli	 szczątki	
Kolosa	 na	 części	 i	 sprzedali	
kupcowi,	 który	 wywiózł	 po-
dobno	 złom	 do	 Syrii.	 Jak	
wieść	 niesie,	 potrzebował	
do	 tego	 aż	 900	 wielbłądów.	
	

Epoka rycerzy 
świętego Jana
Zakon	Rycerzy	Świętego	Jana	
zdobył	 wyspę	 w	 1309	 roku	
i	 pod	 jego	 panowaniem	 Ro-
dos	 weszła	 w	 kolejny	 złoty	
wiek.	Wyspa	przeżywała	okres	
rozwoju	 i	 pomyślności,	 odno-
wiła	 się	 gospodarka,	 nastąpił	
rozkwit	 kultury.	 Po	 wielu	 wie-
kach	 okupowania	 przez	 krzy-
żowców,	 joannitów,	 Turków	
i	Włochów,	w	1948	roku	Rodos	
i	 inne	wyspy	Dodekanezu	 zo-
stały	przyłączone	do	Grecji.
Symi i Anthony Quinn
Podczas	pobytu	na	Rodos	by-
łam	na	dwóch	wycieczkach	fa-

kultatywnych.	Pierwsza	z	nich	
to	 wyspa	 Symi	 –	 mozaika	
smaków	 i	 kolorów.	 Najpierw	
jazda	 autokarem,	 mijaliśmy	
piękne	 tereny	 górzyste,	 skały	
kredowe.	Następnie	przesied-
liśmy	 się	 na	 statek	 „King”,	
płynęliśmy	do	wyspy	Symi,	na	
której	kręcony	był	film	z	ame-
rykańskim	aktorem	Anthonym	
Quinnem.	 Grecy	 podarowali	
mu	 wyspę,	 na	 której	 w	 za-
mian	 miał	 wybudować	 hotel.	
Do	 tego	nie	doszło,	 gdyż	ak-
tor	 najpierw	 długo	 chorował,	
a	potem	zmarł.	Na	wyspie	od-
wiedziliśmy	słynnych	poławia-
czy	 gąbek,	 które	 od	 zarania	
dziejów	 stanowią	 naturalne	

PAKIETY POBYT REHABILITACYJNY STANDARD PLUS (każdy pakiet zawiera komplet zabiegów plus pełne wyżywienie)

CENA ZA 7 DNI  			 Pokój jednoosobowy: 1540 pln 			 Pokój dwuosobowy: 1400 pln

CENA ZA 14 DNI   Pokój jednoosobowy: 2800 pln				 Pokój dwuosobowy: 2660 pln

OŚRODEK POBYTOWO - REHABILITACYJNY 
„SŁONECZNA” W JAROCINIE

STREFA SPA oraz CENTRUM REHABILITACYJNE

Al. Niepodległości 34 a 63-200 Jarocin
tel. +48 504 157 120          tel. +48 502 552 592          tel. +48 62 505 30 35
biuro@restauracjasloneczna.com.pl          www.domseniorawielkopolska.pl 

Podaruj sobie solidną  
porcję zdrowia, 
energii i wigoru! 

Voucher  
Na Zdrowie

Rodos


