
UKRAINA-TRUSKAWIEC NAJLEPSZE POBYTY SANATORYJNE

TRUSKAWIEC - to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz całym świecie, położone 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. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe, muzea i Delfinarium.

Wypoczynek i kuracja w uznanym uzdrowisku

Zakwaterowanie: Pokoje 1,2-osobowe standard z łazienką (umywalka, prysznic WC, suszarka do 
włosów), klimatyzacją (oprócz Geneva), TV, sejfem, czajnikiem, na wyposażeniu szlafrok, pantofle, 
podstawowy zestaw kosmetyków.
Wyżywienie: 3x dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja. Wszystkie posiłki w formie urozmaiconego bufetu.

SANATORIA ROYAL SPA***** GENEVA**** CEZAR**** - Kompleks położony  
w centrum Truskawca. W jego skład wchodzą cztery obiekty o różnych standardach ROYAL GRAND*****,  
GENEVA****, CEZAR****. Baza medyczno-sanatoryjna wraz ze SPA zlokalizowane są w części 
Royal Grand. Kompleks posiada jedno z największych centrów SPA w Truskawcu i Ukrainie,  
o powierzchni 7000 m2, ze specjalną Strefą Aqua, do której należą m.in. basen rekreacyjny (wymiary 
10x25 m, głębokość 1,4 m), jacuzzi, basen zewnętrzny z hydromasażem i jacuzzi, basen z wodą  
z Morza Martwego, łaźnia japońska (tzw. Ofuro), łaźnia rosyjska /korzystanie ze SPA w cenie/. 
Ponadto znajduje się tutaj także centrum wellness, bilard, kręgle, squash, 3 sale konferencyjne, 
w tym sala widowiskowo-koncertowa, bar, RESTAURACJA GRUZIŃSKA i RESTAURACJA GIARDINO 
ITALIANO. INTERNET Wi-Fi dostępne w całym kompleksie.

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Program:
1 DZIEŃ / niedziela – Wyjazd. Przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Formalności trwają 
min.2 godziny. Przyjazd do Truskawca. Zakwaterowanie. Obiad. Kolacja. Spotkanie informacyjne. 
2 DZIEŃ I KOLEJNE  Pobyt i realizacja świadczeń. 
Wyżywienie: 3 x dziennie; śniadanie, obiad, kolacja. Możliwość diety wg wskazań lekarza. 
Konsultacja lekarska i ustalenie zabiegów. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK 
TANECZNY, zajęcia integracyjne na sali: gry planszowe, rozgrywki w szachy, rozgrywki 
sportowe dla aktywnych, kąpiele w basenie, spacery po uzdrowisku - NATURALNE INHALACJE. 
OSTATNI DZIEŃ - Śniadanie/obiad. Pożegnanie z uzdrowiskiem. Wykwaterowanie. Wyjazd.
Powrót w godzinach wieczornych.
POMOCNE  INFORMACJE:
- W trakcie pobytu czuwa nad Państwem w trakcie dnia pielęgniarka i lekarz na wezwanie.   
- Program turnusu obejmuje: konsultację lekarską, opiekę pielęgniarki, badania i zabiegi  
 lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych od 3 do 5 dziennie (wykonywane bardzo  
  rzetelnie i z wielką troską o kuracjuszy)  
- Prosimy o zabranie strojów i ręczników kąpielowych, klapek i zapasu leków.
- Na wyjazd na Ukrainę obowiązkowy PASZPORT ważny 4 miesiące od dnia wjazdu.

Cena obejmuje:                                  
Zakwaterowanie w pok. 2-os., wyżywienie 3x dziennie, zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych, 
program, opiekę pilota-rezydenta polskojęzycznego, ubezpieczenie KL, NNW, CP. 
UWAGI: 
- Oferta dla grupy 35-45 osób
- Dla każdego uczestnika upominek-niespodzianka
- Dopłata do pok.1-os.: 45 zł/noc
- Transport autokarem klasy LUX dodatkowa opłata  od 160 do 280 zł  w zależności od miejsca wyjazdu.
- Opłata klimatyczna płatna na miejscu  ok. 8 UAH/dzień.

Zakwaterowanie: Eleganckie pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką (umywalka, prysznic, WC, suszarka 
do włosów, ręczniki, kosmetyki) lodówką, czajnikiem elektrycznym, zestawem naczyń, telewizorem  
i balkonem.
Wyżywienie: 3x dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja. Wszystkie posiłki w formie bufetu.

SANATORIUM – ELITE DNIRO - Wydzielona część obiektu DNIPRO gruntownie odnowiona 
i nowocześnie wyposażona. Najnowszy sprzęt umożliwia gościom szybko przejść kompleksowe 
badanie i uzyskać wiarygodne wyniki, zgodnie z którymi lekarze przepisują właściwe i skuteczne 
leczenie. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: jadalnia, bar, kino, biblioteka, apteka, basen, siłownia, sauna, salon 
kosmetyczny, salon fryzjersk, gabinety lekarskie i zabiegowe, pijalnia wód mineralnych, bezpłatne 
łącze Wi Fi na terenie całego obiektu.

W SANATORIACH LECZONE SĄ: 
CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZABURZENIA METABOLICZNE, 
CHOROBY UROLOGICZNE I CHOROBY UKŁADU HORMONALNEGO.


