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Informacje o Ośrodku 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy Astur w Okunince 

położony jest na terenie o pow. 4,4 ha przylegającym bezpośrednio 
do Jeziora Białego. Teren kompleksu otacza bujna zieleń, 
poprzecinana alejkami.

Ośrodek „bez barier” przystosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych. Zarówno domki jak i pawilon hotelowy 
wyposażone są w następujące udogodnienia : podjazdy dla 
wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, uchwyty w sanitariatach.



Ośrodek jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych.



Okuninka
Miejscowość wypoczynkowa położona w woj. Lubelskim, na 

pograniczu Białorusi i Ukrainy - 7 km od Włodawy. Jej atrakcyjne 
położenie nad Jeziorem Białym sprzyja rozwojowi turystyki. Jest to 
idealne miejsce dla osób preferujących aktywny wypoczynek i 
spokój.

W sąsiedztwie ośrodka wyznaczono wiele ścieżek i szlaków 
turystycznych. Obok ośrodka Astur przebiega trasa rowewrowa 
Okuninka – Włodawa.



Jezioro Białe
Najpiękniejsze i najczystsze z jezior Pojezierza, usytuowane 

wśród malowniczych łąk i lasów tworzących specyficzny 
mikroklimat zbliżony do mikroklimatu nadmorskiego. Przezroczysta 
woda, piaszczyste dno jeziora i okalające go plaże dają wspaniałe 
możliwości do uprawiania wielu sportów wodnych i zażywania 
kąpieli.



Poleskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Na terenie Ośrodka zarejestrowane jest Poleskie Centrum 

Edukacji Ekologicznej - Niepubliczna Placówka Oświatowa, która 
ma na celu organizację edukacyjnych warsztatów ekologicznych 
dla dzieci i młodzieży oraz propagowanie regionu Polesia 
Lubelskiego.



Zakwaterowanie
Do dyspozycji gości jest 180 miejsc noclegowych:

– 11 murowanych domków (4 segmentowych) – dwupokojowych
z pełnym węzłem sanitarnym,

– pawilon hotelowy, pokoje 1,2,3,4 - osobowe z łazienkami i TV.



Pawilon hotelowy



Domki



Na terenie Ośrodka znajduje się 
stołówka, w której serwowane są 
smaczne domowe posiłki. Dla 
uczestników turnusów rehabilitacyjnych 
istnieje możliwość wyboru odpowiedniej 
diety: lekkostrawnej, małotłuszczowej, 
bezcukrowej, wątrobowej. 



Na terenie Ośrodka znajdują się
– gabinet lekarski,
– sala gimnastyki leczniczej,
– gabinet fizykoterapii, kinezyterapii, masażu,
– 2 sale konferencyjne przystosowane dla osób 

niedosłyszących,
– boiska trawiaste do piłki nożnej, siatkówki, kometki,
– bilard,
– bar - kawiarnia,
– wyznaczone miejsce do grillowania i na ognisko,
– plac zabaw dla dzieci,
– własna plaża wraz z kąpieliskiem i nadzorem ratowników,
– sprzęt wodny: kajaki, rowery wodne, żaglówki typu 

Omega,
– wypożyczalnia rowerów terenowych,
– wypożyczalnia sprzętu plażowego,
– pole namiotowe,
– parking,
– camping z zapleczem sanitarnym.



Atrakcje

• rejsy żaglówką po akwenie J. Białego (odpłatnie)
• wycieczki rowerowe i piesze,
• korzystanie ze sprzetu wodnego,
• wieczorki taneczne przy muzyce na żywo,
• rozgrywki sportowe,
• wycieczki autokarowe (odpłatnie):

– Szlakiem Przenikania Kultur:
Kodeń - Jabłeczna - Kostomłoty,

– Poleski Park Narodowy,
– Chełm i Podziemia Kredowe,
– Włodawa - Orchówek - Sobibór.



Atrakcje



Atrakcje



Okolica
Teren wokół jezior przylega do Sobiborskiego Parku 

Krajobrazowego, kompleksu wspaniałych lasów z kilkoma 
rezerwatami przyrody m. in. żółwi błotnych. Najcenniejsze 
fragmenty Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego chroni Poleski 
Park Narodowy.

Region ten jest również znany ze współistnienia różnych kultur i 
wyznań, zachowało się tu wiele zabytków kultury katolickiej, 
prawosławnej, żydowskiej, i muzułmańskiej.



W okolicy warto zobaczyć
– synagogę, kościół i cerkiew we Włodawie,
– monastyr św. Onufrego w Jabłecznej,
– cerkiew neounicką w Kostomłotach,
– zespoły parkowo-pałacowe w Różance i Adampolu,
– kościół w Orchówku nad Bugiem,
– cmentarz tatarski w Studziance,
– Muzeum J. Kraszewskiego w Romanowie,
– Poleski Park Narodowy,
– teren Obozu Zagłady w Sobiborze.



Rehabilitacja
Astur Sp. z o.o. organizuje turnusy rehabilitacyjne z 

dofinansowaniem PFRON oraz turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe 
z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego

Posiadamy wpisy do rejestru ośrodków oraz organizatorów dla 
osób korzystających z dofinansowania PFRON:

– OD/06/0001/13 ważny do 12.03.2016,
– OR/06/0002/13 ważny do 11.03.2016.



Zakres rehabilitacji dorosłych
– dysfunkcji będących następstwem zmian 

pourazowych narządu ruchu,
– dysfunkcji spowodowanych wadami wrodzonymi 

narządu ruchu,
– dysfunkcji wynikających ze schorzeń zapalnych 

tkanki łącznej, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, 
stawów, osteoporozy,

– dysfunkcji spowodowanych schorzeniami układu 
oddechowego i naczyń obwodowych,

– dysfunkcji wynikających z wieku starszego 
(niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia)

– dysfunkcji będących następstwem dyskopatii i 
uszkodzeń obwodowego układu nerwowego,

– dysfunkcji narządu wzroku (niewidzący, 
niedowidzący),

– dysfunkcji narządu słuchu,
– upośledzenia umysłowego,
– schorzeń układu krążenia,
– głosu i mowy osób laryngektomowanych w 

zorganizowanych grupach.



Zakres rehabilitacji dzieci
– dysfunkcji będących następstwem zmian 

pourazowych i schorzeń narządu ruchu,
– wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa 

(skoliozy),
– mózgowego porażenia dziecięcego,
– upośledzenia umysłowego,
– dysfunkcji spowodowanych uszkodzeniami 

obwodowego układu mięśniowego i chorób mięśni,
– autyzmu,
– astmy,
– schorzeń układu oddechowego,
– cukrzycy,
– dysfunkcji narządu wzroku,
– dysfunkcji narządu słuchu.



Organizujemy
– turnusy rehabilitacyjne dla dzieci młodzieży i dorosłych,
– turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe,
– wczasy rodzinne,
– wczasy dla emerytów i rencistów,
– szkolenia,
– plenerowe imprezy integracyjne,
– plenery fotograficzne i malarskie,
– kolonie i obozy,
– zielone szkoły.



Kontakt
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy w Okunince nad Jeziorem Białym:
    Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy "Astur"
    22-232 Okuninka
   82-571-70-37

Dział sprzedaży:
    Astur sp. z o.o. ul.Głęboka 29, 20-612 Lublin
    81-532-44-68; 81-532-98-64; 81-532-98-64 (fax)
    509-335-670; 503-109-600; 508-344-724
    info@astur.com.pl

www.astur.com.pl

http://www.astur.com.pl/

