
TRUSKAWIEC – POBYT SANATORYJNY 
„KARPATY”

07–16/04/2018 i 05–14/10/2018

Truskawiec to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie. Posiada unikalne w
skali światowej pokłady wód mineralnych takich jak: Naftusia, Zofia, Maria, Bronisława, Józia, Edward
i inne. 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 ginekologicznych i zapaleniach prostaty. 

SANATORIUM „KARPATY”
Czterogwiazdkowy  kompleks  hotelowo-sanatoryjny,  położony  w  malowniczej  części  miasta,  z
przepięknym widokiem na Karpaty oraz jezioro. Na terenie ośrodka znajduje się m.in. 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
Internet Wi-Fi.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje 2-osobowe z łazienką, TV i lodówką.

WYŻYWIENIE
Wyżywienie 3 x dziennie - szwedzki stół, z dużym wyborem dań kuchni ukraińskiej

CENA – 1490zł – z dojazdem własnym*

CENA ZAWIERA : 9  noclegów w pokoju typu standard,  wyżywienie 3 x  dziennie (szwedzki  stół),
zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych, ubezpieczenie KL, ubezpieczenie NNW, bagaż.

CENA NIE ZAWIERA: ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia od chorób przewlekłych,
dopłaty  do  pok.  1-os.,  dla  chętnych  transport  –  liczony  dla  grupy  35  os.–  dodatkowo  100  zł/os.,
wycieczek fakultatywnych.

CHOROBY  LECZONE: cukrzyca  I  –  II  typu,  stan  po  operacjach nerek,  zapalenie  cewki  moczowej,
zapalanie  wątroby,  zapalenie  jelit,  zapalenie  trzustki,  zapalenie  żołądka,  zapalenie  dwunastnicy,
impotencja, skazy litologiczne, ogólne przemęczenie

ZABIEGI : zabiegi: terapia laserowa, magnetyczna, masaż, terapia ultradźwiękami, ćwiczenia dla oczu,
kąpiele  –  perłowe,  kasztanowe,  rozmarynowe,  mineralne,  ozonowy masaż nóg,  laserowy prysznic,
wzmacniający prysznic, inhalacja, wosk ziemny, konsultacja z lekarzem

UWAGA:  NA  MIEJSCU  DOSTĘPNE  NIESTANDARDOWE  ZABIEGI  MEDYCZNE  np.  Hirudoterapia
(leczenie  pijawkami),  ozonoterapia  i  inne;  ORAZ  TAŃSZE  NIŻ  W  POLSCE  USŁUGI  medyczne,
Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
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okulistyczne, kosmetyczne, stomatologiczne (wykonanie koronki ok. 30 Euro, makijaż permanentny
usta ok. 30 Euro, brwi ok. 30 Euro). 

Wpisowe - w kwocie 300 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Obowiązują ważne paszporty!


