Neurologisk rehabilitering - Aldea la Quinta, Marbella
Avresedagar 2018
Vår
18 mars
1 april
22 april
12maj

Reslängd
13 dagar
19 dagar
19 dagar
13 dagar

Höst
9 september
30 september
21 oktober
11 november

Reslängd
19 dagar
19 dagar
19 dagar
13 dagar

Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och
ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabilitering. Programmet bygger på
ett holistiskt tänkande där den kvalificerade och intensiva träningen tillsammans med
sol, värme, medelhavsmat och den sociala samvaron ger goda förutsättningar för ett
bra resultat av rehabiliteringen.
Behandlingarna anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning.
Därför är det aldrig fler än nio behandlingsgäster. Det finns stöd i forskningen för att
träningseffekten kan förstärkas av vistelse i en miljö som upplevs positiv och
stimulerande. Rehabiliteringsprogrammet är utarbetat av medicinsk expertis och
utvecklas kontinuerligt av vårt Rehabiliteringsråd.

Priser
Pris/SEK
Behandlingsgäst i delat standardrum
Medföljande anhörig i delat standardrum
Logopedbehandlingar
Enkelrumstillägg

12 dagar
57 000
22 000
8 000
6 000

19 dagar
77 000
33 000
12 000
10 000

26 dagar
99 000
44 000
16 000
13 000

I priset ingår för behandlingsgäst:
Inkvartering i delat dubbelrum
Helpension med måltidsdryck
Individuellt anpassad rehabilitering fem
dagar per vecka
Läkarbesök vid ankomst och avresa
Gruppträningar
Tillgång till gym och inomhusbassäng

Cogmed – minnesträningsprogram
Föreläsningar med medicinskt innehåll
Individuellt utarbetat träningsprogram för
hemmabruk
Gratis telefonsamtal till Sverige
Fri tillgång till WiFi

I priset ingår för medföljande:
Inkvartering i delat dubbelrum, helpension, möjlighet att träna i gym och att delta i
gruppträningar, utflykter och föreläsningar.
Ledsagare ingår:
Reslängd
12 dagar
19 dagar
26 dagar

Antal ledsagartimmar
4
6
8

Ett visst antal ledsagartimmar ingår i paketpriset. Det innebär att du som
medföljande privatperson kan slå dig till ro och få egen tid. Under tiden kommer
våra engelsktalande undersköterskor att ta hand ombehandlingsgästen. Om du vill
utöka antalet timmar så går det naturligtvis att köpa till timmar. Priset är 450 – 550
SEK per timme.

Aldea La Quinta Health Resort, Marbella
Vår anläggning Aldea La Quinta Health Resort är belägen på den spanska solkusten i
Andalusien. Den ligger omgiven av en mycket vacker trädgård med stor utomhuspool.
Här finns det gott om träningsmöjligheter men också underbara ställen för att bara
sitta ner och njuta! Miljön är väl anpassad för personer med funktionshinder vilket
gör det lätt att ta sig fram överallt såväl inomhus som utomhus. Rummen är vackert
och funktionellt inredda med höj- och sänkbara sängar, gott om garderober, litet mini
kök och ett rymligt badrum. Samtliga rum har egen terrass som vetter ut mot den
härliga trädgården och poolen.
Fem kilometer bort ligger en mycket fin strandpromenad som sträcker sig åtskilliga
mil längs med kusten. Med vår shuttleservice tar man sig enkelt dit för ett dopp i
havet eller en promenad. Aldea La Quinta ligger i utkanten av byn San Pedro
Alcántara där det finns caféer, restauranger och affärer.
Malaga är den största staden i närheten och det är också där ﬂygplatsen ligger.
Malaga når man på 40 minuter med buss.

Enkätundersökning av deltagarna under 2016
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Jag skulle rekommendera rehabiliteringen för personer i samma situation

Vill du kontakta oss, beställa en resa eller få svar på dina frågor?
Hör av dig till oss på 08-663 33 49 eller info@enrichedlife.se
www.enrichedlife.se

