
TRUSKAWIEC – POBYT SANATORYJNY„WIKTOR”
13–22/04/2018  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 „WIKTOR”
Uzdrowisko  medyczne  „Wiktor”  jest  uważane  za  jedne  z  najbardziej  zaawansowanych  i  dobrze
wyposażonych ośrodków medycznych w Truskawcu. Położone jest w centrum miasta Truskawiec na
terenie  parku  w  kilku  krokach  od  następujących  atrakcji:  centralny  plac  miejski,  kościół
rzymskokatolicki. Kilka minut pieszo znajduje się Dolna Pijalnia Wód Mineralnych. Hotel o standardzie
****.

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

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

CENA – 1550zł – 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  min.  35 os.  –  dodatkowo  100 zł/os.,
wycieczek fakultatywnych.,

CHOROBY  LECZONE: choroby  nerek  i  dróg  oddechowych  (kamica  nerkowa,  skaza  moczanowa,
przewlekłe  odmiedniczkowe  zapalenie  nerek,  przewlekłe  zapalenie  pęcherza),  choroby  przewodu
pokarmowego  (owrzodzenie  żołądka  i  dwunastnicy,  zapalenie  żołądka,  zapalenie  pęcherzyka
żółciowego, zapalenie wątroby), choroby układu mięśniowo-szkieletowego zaburzenia metaboliczne
(otyłość),  choroby  układu  wewnątrzwydzielniczego  (cukrzyca,  choroby  tarczycy),  choroby  układu
nerwowego  (dystonia,  dystonia  nerwowo  -  krążeniowa),  choroby  układu  sercowo-naczyniowego
(nadciśnienie  tętnicze,  choroby  naczyń  wieńcowych),  choroby  układu  oskrzelowo-płucnego
(zapalenie oskrzeli, naczynioworuchowe zapalenie błony śluzowej nosa, przewlekłe zapalenie płuc)

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001



ZABIEGI/ Ośrodek  „Wiktor”  oferuje  zabiegi  zawarte  w  cenie/:  laser,  ultradźwięki,  terapia
magnetyczna,  ćwiczenia  dla  oczu,  inhalacje,  kąpiele  stóp  z  hydromasażem,  kąpiele  perełkowe-
kasztanowiec,  z  rozmarynem,  masaż,  kąpiele  „Ozokeryt  łóżko”,  morfologia  krwi,  chemia  krwi,
konsultacja z lekarzem.

UWAGA: Sanatorium „Wiktor”  oferuje konsultacje następujących lekarzy:  endokrynolog,  terapeuta,
fizjoterapeuta,  urolog,  ginekolog,  oftalmolog,  otolaryngolog,  kardiolog,  neuropatolog.  W  celu
postawienia najbardziej precyzyjnej diagnozy przeprowadzane są dodatkowe badania.

Wpisowe - w kwocie 400 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Obowiązują ważne paszporty!!!
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