UKRAINA - Uzdrowisko Truskawiec
Truskawiec - To jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie, położony na malowniczym przedgórzu Karpat w
odległości 100 km od Lwowa i 90 km od ukraińsko-polskiej granicy. Unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych (15 źródeł Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward, i inne), złoża wosku górskiego, klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki
leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu
pokarmowego, cukrzycy, chorobach kobiecych i zapaleniach prostaty, choroby narządów ruchu. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze.

SANATORIUM DNIEPRO BESKID

Kompleks o standardzie turystycznym, położony ok. 450m od centrum Truskawca, składający się z dwóch obiektów: sanatorium Dniepro i hotelu Beskid. Na terenie Sanatorium
Dniepro znajduje się wysokiej klasy baza diagnostyczna, co pozwala na wczesne zdiagnozowanie pacjenta i podjęcie właściwego leczenia (wszystkie zabiegi na miejscu), pijalnia wód mineralnych, jadalnia, bar, sala koncertowa, apteka, biblioteka, basen, sauna.
Pokoje 1,2-osobowe z łazienką, TV i lodówką, standard turystyczny. Istnieje możliwość zakwaterowania w apartamencie 2 pokojowym /LUX/ lub w pokoju o podwyższonym standardzie /PÓŁLUX/.
Wyżywienie 3 x dziennie - dietetyczne, serwowane. Za dopłaod 690 zł
tą w hotelu DnieproElite o podwyższonym stnadardzie - wyżyosoba w DBL z FB
wienie w formie bufetu.

SANATORIUM KARPATY

kompleks hotelowo-sanatoryjny, położony w malowniczej części miasta, z przepięknym widokiem na Karpaty oraz jezioro. Na terenie ośrodka znajduje się własna pijalnia wód mineralnych, nowoczesna baza leczniczo-diagnostycznych, basen gratis,
sauna gratis, siłownia gratis, sala gimnastyczna, baza konno-sportowa, własny ogród
zoologiczny z wodospadami i stawami, całodobowa recepcja, lobby bar, disco bar, restauracja, salon fryzjerski, kosmetyczny, apteka, biblioteka, parking strzeżony, własne
gospodarstwo rolne - zapewniające świeże, ekologicznie czyste jedzenie, internet
Wi-Fi w lobby gratis, sala koncertowa, sala konferencyjna na 420 osób, sala bankietowa na 240 osób, wypożyczalnia rowerów.
Pokoje 1,2-osobowe z łazienką, TV i lodówką, czajnikiem elektyrcznym, suszarką do włosów. Wyżywienie 3 x dziennie - szwedzki
od 990 zł
osoba w DBL z FB
stół, z dużym wyborem dań kuchni ukraińskiej i światowej.

SANATORIUM SZACHTAR

Obiekt funkcjonujący jako złożony zespół, obejmujący część sypialną, centrum medyczne i diagnostyczne, oraz stołówkę i kawiarnię. Spacer do pijalni wód mineralnych lub do centrum zajmuje 15 minut. Na terenie sanatorium znajduje się: basen,
sauna, siłownia, lobby bar, salony kosmetyczne, fryzjer, stomatolog, ozonoterapia,
akupunktura. W sali widowiskowej odbywają się koncerty oraz różne występy. Dwa
razy w tygodniu organizowane są wieczorki taneczne w obiekcie Dniepro (wstęp
wolny). Organizowane są również wieczorki zapoznawcze, odbywające się w restauracji ukraińskiej, z zabawą przy muzyce na żywo i degustacji ukraińskich potraw.
W obiekcie Szachtar swoją siedzibę ma również lokalne biuro turystyczne, proponujące wycieczki po okolicy. Wifi bezpłatne na terenie całego obiektu.
Pokoje 1,2-osobowe z łazienką, balkonem, TV, lodówką, czajnikiem elektyrcznym, suszarką do włosów. Wyżywienie 3 x dzienod 890 zł
nie - dietetyczne, serwowane.
osoba w DBL z FB
TRANSPORT AUTOKAROWY LUB LOTNICZY
W cenie nie jest zawarta opłata za transport.
Możliwe jest skorzystanie z przejazdu AUTOKAREM (przejazd w dwie strony z miast oznaczonych w rozkładzie jazdy dostępny na stronie www) lub przelotu SAMOLOTEM (przelot w
dwie strony do Lwowa + transfer do Truskawca; cena biletu wg cennika linii lotniczych - informacja w biurze)

Cena pakietu obejmuje: •
- 7 lub 12 noclegów w wybranym obiekcie, w pokoju STANDARD,
- wyżywienie 3 x dziennie,
- zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych,
- opiekę rezydenta polskojęzycznego,
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.
Cena nie obejmuje:
- transportu - opłata w zależności od miasta wyjazdu/powrotu
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% wartości imprezy) - do wykupienia w momencie podpisywania umowy zgłoszenie
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych,
- dopłat do pokojów o podwyższonym standardzie
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UKRAINA - Uzdrowisko Truskawiec

Pobyty lecznicze w Truskawcu

SANATORIUM LEŚNA PIEŚŃ

Obiekt wyposażony w najbardziej nowoczesny sprzęt diagnostyczny, balneologiczny, fizjoterapeutyczny oraz kosmetyczny. Konsultacja u doświadczonych lekarzy i
kompleksowe badanie organizmu, pozwala dobrać najbardziej skuteczny program
rehabilitacji lub profilaktyki.
W holu sanatorium znajduje się pijalnia z szerokim wyborem wód leczniczych:
Naftusia (ma właściwości moczopędne, żółciopędne i przeciwzapalne, zmniejsza
stany zapalne, ma efekt przeciwkurczowy i znieczulający, normalizuje metabolizm
tłuszczowy, węglowodanowy i białkowy, zwiększa aktywność układu pokarmowego i trzustki, odnawia komórki wątroby, usuwa z organizmu toksyny, radionuklidy i
utlenione produkty metabolizmu), Maria, Bronisława.
Do dyspozycji gości jest także centrum fitness, sauna fińska, plac zabaw dla dzieci,
sala konferencyjna.
W restauracji w hotelu wyżywienie serwowane jest w formie szwedzkiego bufetu
m.in. dania kuchni ukraińskiej, europejskiej, a także żywność dietetyczna zgodnie z
zaleceniami lekarza.
W lobby - barze, który znajduje się w holu hotelu, goście mogą miło spędzić czas
z rodziną i przyjaciółmi. Bar oferuje szeroki wybór kaw i herbat, koktajli, świeżych
soków oraz duży wybór napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
W hotelu istnieje możliwość m.in wypożyczenia rowerów, sprzętu sportowego oraz
zamówienia transferu, czy usługi concierge.
Pokój standardowy: przytulny dwuosobowy pokój zawiera - przedpokój, sypialnię,
łazienkę z prysznicem z zestawem kosmetyków i suszarką do włosów, ręczniki, lodówkę, czajnik elektryczny, zestaw naczyń, szerokie łóżko małżeńskie, klimatyzację,
32 - calowy telewizor z dostępem do kanałów telewizji kablowej, telefon, sejf.
Wyjątkowa lokalizacja hotelu w pobliżu karpackiego lasu, przestronne i komfortowe
pokoje, rozwinięta infrastruktura medyczna, sprawiają że sanatorium „Leśna Pieśń”
jest najlepszym miejscem wypoczynku oraz leczenia w Truskawcu.

od 945 zł

osoba w DBL z FB

TRANSPORT
AUTOKAROWY LUB LOTNICZY
W cenie nie jest zawarta opłata za transport. Możliwe jest skorzystanie z przejazdu AUTOKAREM (przejazd w dwie strony
z miast oznaczonych w rozkładzie jazdy
- wykaz miast dostępny na stronie www)
lub przelotu SAMOLOTEM (przelot w dwie
strony do Lwowa + transfer do Truskawca;
cena biletu wg cennika linii lotniczych informacja w biurze).
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Pakiet Kurortowy All inclusive obejmuje: •
- 7 noclegów w pokoju dwuosobowym standard
- 3 posiłki dziennie w restauracji (w formie bufetu)
- Pakiet leczniczo-profilaktyczny: pierwsza konsultacja u lekarza ogólnego,
konsultacje u odpowiednich specjalistów medycznych, kompleksowe badanie organizmu, badania laboratoryjne, *nieograniczona ilość medycznych oraz
SPA zabiegów( balneologicznych, fizjoterapeutycznych, błotno-ozokerytowe
okłady, speleoterapia)- pijalnia wód leczniczych
- siłownia
- plac zabaw dla dzieci
- korzystanie z internetu bezprzewodowego
*Ilość i rodzaj zabiegów nie jest ograniczona i zależy tylko od indywidualnych cech
organizmu gościa oraz wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
Cena nie obejmuje:
- transportu - opłata w zależności od miasta wyjazdu/powrotu
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% wartości imprezy) - do wykupienia w
momencie podpisywania umowy zgłoszenie
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych,
- dopłat do pokojów jednoosobowych
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