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Wyjazd wypoczynkowo-leczniczy
Truskawiec – Ukraina Sanatorium Leśna Pieśń

21.09 - 01.10.2018
TRUSKAWIEC — to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz całym świecie, 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.

W Truskawcu leczy się następujące schorzenia: choroby wątroby, choroby trzustki, pęcherzyka żółciowego, kamicę
nerkową, choroby dermatologiczne, choroby układu moczowego, choroby reumatyczne i kręgosłupa, schorzenia stawów,
schorzenia układu krążenia i serca, dolegliwości ginekologiczne, prostatę, choroby gardła, oskrzeli i płuc, otyłość,
cukrzycę, wyczerpanie nerwowe, paradentozę, hemoroidy.……………….…………………………………………………
Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową, a w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie
wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze. Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie,
restauracje, sale koncertowe i muzea.
Pakiet leczniczo-profilaktyczny "AQUA MED"
• pierwsza konsultacja u lekarza ogólnego;
• w razie potrzeby konsultacje u odpowiedniego specjalisty na wniosek lekarza ogólnego;
• badania laboratoryjne – morfologia;
• zabiegi (balneologicznych, fizjoterapeutycznych, błotno-ozokerytowe okłady, speleoterapia).
Na podstawie wyników badań lekarz zleca zabiegi rehabilitacyjne.
W dziale wodolecznictwa goście mogą skorzystać z regeneracyjnych oraz leczniczych kąpieli:
mineralnych, perełkowych, wirowych oraz aromaterapii i prysznicy cyrkulacyjnych.
Dostępna jest również ozokerytoterapia stosowana jako środek przewodzący ciepło. Posiada
lokalne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Wskazania: przewlekłe, zapalne,
metaboliczne oraz choroby zwyrodnieniowe układu ruchu, choroby układu nerwowego obwodowego, choroby narządów
wewnętrznych.
Dział fizjoterapii oferuje zabiegi: magnetoterapii, terapii laserowej, elektroterapii, aplikacje
ozokerytu, terapii ultradźwiękowej, terapii Darsonwale, pianki tlenowe, inhalacje, masaże.
Speleo-relaksoterapia: możliwość oczyszczenia dróg oddechowych, regeneracji organizmu w
grocie solnej, w która swoje właściwości zawdzięcza drobno rozproszonemu aerozolowi
solnemu.

CENA:1590 zł/osoba
Cena zawiera:
transport autokarem LUX,
zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w Sanatorium Leśna Pieśń;
wyżywienie - 8 śniadań, 9 obiadów ,w tym jeden we Lwowie, 8 kolacji;
bezpłatne korzystanie ze strefy SPA w godzinach 10.00 – 15.00;
zabiegi podczas pobytu w Sanatorium od 3 do 5 dziennie;
zwiedzanie Truskawca;
zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem na powrocie;
opieka pilota;
ubezpieczenie KL -10.000 EURO, NNW - 15.000 PLN, BAGAŻ – 800 PLN;

Wyjazd 21.09.18 – godz. 22.30
Powrót 01.10.18 – ok godz. 5.00 rano

Proponowane wycieczki fakultatywne:
1)

Wycieczka do Drohobycza – zwiedzanie rynek, kościół św. Bartłomieja z XIV/XV w, cerkiew św. Jerzego z XVw, cerkiew
Podwyższenia Krzyża z XVIw, dom rodzinny Bruno Schulza – odpłatność 60 zł/os

2)

Wyjście do Delfinarium w Truskawcu na pokaz delfinów – odpłatność 35zł/os

3)

Kolacja w restauracji regionalnej z muzyką na żywo

