
 

 

   

 

WEEKEND w TRUSKAWCU 
09-11/11/2019 

  

Zapraszamy na trzydniowy pobyt w Truskawcu.  W ofercie zwiedzanie Truskawca, 
korzystanie z uroków słynnego kurortu.  Mają Państwo niepowtarzalną okazję 
zapomnieć o zgiełku, spędzić wspaniały czas, posmakować kuchni ukraińskiej 
oraz skorzystać z centrum SPA. 

 

1 dzień – 09/11/2019 

Wyjazd z Jasła godz. 5:00, Krosna 5:30, Sanoka 6:15.  6:15.  Przekroczenie granicy  
w Krościenku. Przyjazd do Truskawca. Spacer po uzdrowisku z lokalnym przewodnikiem. 
Zakwaterowanie. Obiad. Czas wolny na korzystanie z atrakcji hotelowych, w tym z Centrum 
SPA. Kolacja. Nocleg. 

Centrum SPA oferuje baseny, jacuzzi z wodą morską, zewnętrzne jacuzzi z wodą termalną, 
otwarty basen z właściwościami leczniczymi Morza Martwego, basen dla dzieci, kompleks saun 
(w tym rzymska, aromatyczna, solna), siłownię, salę fitness. W sanatorium w Genewa znajduje 
się 11 różnorodnych basenów, w tym jeden duży i 18 saun.  

2 dzień – 10/11/2019 
Śniadanie. Czas wolny na zabiegi w gabinetach SPA. Obiad. Czas wolny na zabiegi  
w gabinetach SPA. Kolacja, nocleg.  
 
3 dzień – 11/11/2019 
Śniadanie. Czas wolny. Wykwaterowanie do godz. 12:00.  Dla chętnych  wyjście do 
Delfinarium na spektakl  - zbiórka o godz. 13:30 – przy Sanatorium. Pozostała grupa ma 
czas wolny do godz. 15:00. Obiad o godz. 15:15. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Sanoka, 
Krosna i Jasła około godz. 20:00-21:00. 
 

Cena:  630 zł   

Wpisowe - w kwocie 200 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia 
Pozostałą kwotę - należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki 



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

 

 

Świadczenia zawarte w cenie:  

− przejazd autokarem    
− 2 noclegi w Sanatorium „Genewa” – tylko w korpusie Royal (pokoje 2, 3-os.  

z łazienkami o polepszonym standardzie). Kompleks sanatoryjno-hotelowy "Royal 
Hotels & SPA Resorts" składa się z budynków: Genewy, Cezara, Promenady i Royal Grand. 
Wszystkie hotele w kompleksie połączone są krytym przejściem do centrum SPA.  
W kompleksie restauracja ukraińskiej i włoskiej kuchni.  

− korzystanie z centrum SPA 
− 2 śniadania, 2 obiady i 2 kolacje – w hotelu w formie bufetu 
− 1 serwowany obiad 3-go dnia przed wyjazdem do Polski 
− usługa pilota 
− ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 70 r.ż.) oraz bagaż.  

 
Cena nie obejmuje: 

− dodatkowej płatności 100 UAH/os. – na opłaty drogowe, graniczne i lokalnego 
przewodnika w Truskawcu.   

− biletu wstępu do Delfinarium (dla chętnych) - 220 UHR  
− dopłaty do pokoju jednoosobowego – 180 zł/os. 
− ubezpieczenia z tytułu rezygnacji. 
 

Uwaga: osoby zapisujące się pojedynczo w przypadku braku możliwości  
dokwaterowania do pokoju dwuosobowego/trzyosobowego ponoszą odpłatność 
powiększoną o koszt pokoju jednoosobowego.  

 

 

 


